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— перевірка достовірності звітності з вико- Література
ристанням первинних документів; 

— оцінка ефективності систем внутрішнього 
контролю та якості управління. 

У разі введення інституту кураторів куратор 
банку отримає можливість швидкого доступу до 
банку, який курирує, що надасть змогу оператив-
ніше та достовірніше проаналізувати загрози та 
ризики в діяльності банку та визначитися з режи-
мом нагляду, а за наявності суттєвих проблем ви-
значитися із заходами наглядового реагування, які 
найбільш необхідні та ефективні в даній ситуації. 
Введення в банки кураторів надасть можливість 
вдосконалити та посилити банківський нагляд. 

Запропоновано новий інструмент контактно-
го банківського нагляду — інститут кураторства, 
який буде використовуватися не як захід впливу 
на банк, а як інститут контактного банківського 
нагляду. 

Подальші дослідження будуть направлені на 
розробку механізму взаємодії куратора з банком. 
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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

Анотація. Досліджено особливості функціонування податку на додану вартість як основної бюджето
утворюючої складової фінансування державних видатків. Новації Податкового кодексу в частині зміни 
ставки ПДВ оцінені в контексті прагнення України до європейської інтеграції. Визначено, що зменшення 
фіскальної ефективності ПДВ призведе до підвищення ролі боргової складової забезпечення фінансування дер
жавних видатків в Україні. 

Ключові слова: податок на додану вартість, податкові фінанси, боргові фінанси, фіскальна ефективність, 
державні доходи, державний бюджет, фінансування видатків бюджету. 

Summary. The features of functioning of tax valueadded as basic of forming of budget for financing of the government 
spending are investigated. The innovations of the Internal revenue code in part of change of rate VAT are appraised in 
the context of aspiration of Ukraine to European integration. It is certain that over diminishing of fiscal efficiency VAT 
will bring to the increase of role the debt constituent of providing of financing of the government spending in Ukraine. 

Key words: tax valueadded, the tax finances, the debt finances, fiscal efficiency, state profits, the state budget, 
financing of charges of budget. 

Постановка проблеми. Економічне зростання 
не повинно вступати у суперечність з фіскальни-
ми інтересами держави, продукування якою сус-
пільно необхідних благ вимагає певного рівня 
видатків бюджету. Функціонування податкових 
форм фінансування державних потреб забезпечує 
існування держави як суспільного інституту, а 
також, залежно від характеру акумулювання і 

використання податкових надходжень, коригує 
розвиток соціально-економічних відносин 

Однією з найактуальніших проблем функці-
онування податкових фінансів є визначення оп-
тимального співвідношення між різними форма-
ми оподаткування, насамперед між прямими і 
непрямими податками. Світова фіскальна прак-
тика довела, що протистояння прямого та опосе-
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редкованого оподаткування завершилося ство-
ренням прагматичної, змішаної форми податку. 
Таким носієм фіску став податок на додану 
вартість, який за податковою базою — прямий, а 
за способом сплати — непрямий, що перетворює 
його на відносно прогресивний, тоді як класичні 
непрямі податки — регресивні. Наразі ПДВ є 
основною складовою податкових фінансів, що 
забезпечує майже половину доходів Державного 
бюджету України. Тому дослідження проблемати-
ки його функціонування на сучасному етапі по-
даткових реформ є актуальним та своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням, пов’язаним з функціонуванням податку 
на додану вартість та його роллю у забезпеченні 
податковими джерелами фінансування суспіль-
них видатків, присвячені праці вітчизняних нау-
ковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буря-
ковського, В. Бесєдіна, О. Василика, А. Галь-
чинського, В. Геєця, О. Данілова, Ю. Іванова, 
С. Каламбета, А. Крисоватого, І. Луніної, А. Скрип-
ника, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федосо-
ва, С. Юрія та інших. 

Однак, незважаючи на численні дослідження 
різноманітних аспектів функціонування податку 
на додану вартість, невирішеною залишається 
проблема шляхів збереження фіскальної ефектив-
ності ПДВ у контексті вибору пріоритетів подат-
ково-боргових стратегій фінансування державних 
видатків для швидкого подолання наслідків світо-
вої фінансової кризи і забезпечення стійкого еко-
номічного зростання як передумови прискорення 
поступу у соціально-економічному розвитку. 

Постановка завдання. Визначення оптималь-
ної стратегії забезпечення фінансування держав-
них видатків є надзвичайно важливим завданням, 
особливо для країн з транзитивними економіка-
ми, які найбільше відчувають негативний вплив 
світової фінансово-економічної кризи. Необхід-
ним є пошук шляхів зменшення бюджетного де-
фіциту, в першу чергу, за рахунок ефективного ви-
користання інструментів фіскальної політики. На 
сучасному етапі одним із основних дохідних дже-
рел Державного бюджету України залишається 
податок на додану вартість, і саме з цим податком 
пов’язані найбільші ризики недовиконання напов-
нюваності бюджету, тому питання визначення 
напрямів реформування ПДВ за умови суттєвих 
бюджетних обмежень є доволі актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Фіскальні інстру-
менти формування бюджетних ресурсів держави в 
умовах глобалізаційних процесів, з одного боку, 
мають бути адаптованими до національних умов 
господарювання, з іншого — базуватися на тих 
податках і податкових платежах, які забезпечують 
формування бюджетних доходів у країнах Євро-
союзу, адже геостратегічні вектори нашої держави 
пов’язані із євроінтеграційними процесами. Впро-
вадження будь-яких унікальних національних 

форм чи архаїчних податків (наприклад, податку 
з обороту), хоча і може тимчасово вирішити ок-
ремі економічні та фіскальні проблеми, але при-
зведе до послаблення позицій України у глобалі-
зованому світі та перекреслить усі її сподівання на 
євроінтеграцію [1, 66]. Скасування податку на 
додану вартість і запровадження іншого податку 
призведе до руйнації наявної системи запобігання 
подвійному оподаткуванню, адже всі міжнародні 
угоди, укладені Україною з цієї проблеми, стосу-
ються нинішніх видів податків; справляння ПДВ 
є обов’язковою умовою членства України в ЄС. 

Крім того, податок на додану вартість є од-
ним з основних бюджетоутворюючих податків в 
Україні. Динаміка надходження ПДВ до Держав-
ного бюджету України, а також частка ПДВ у 
ВВП, доходах та податкових надходженнях Дер-
жавного бюджету України подані у таблиці 1. 

За даними таблиці 1, видно, що за останні 
роки частка ПДВ у доходах стрімко зростала, 
проте у 2009 році все ж таки відбулося незначне 
її зниження — з 39,7 % у 2008 році до 37,5 % у 2009 
році. До факторів, що сприяли зменшенню над-
ходжень з податку на додану вартість, слід відне-
сти, перш за все, скорочення обсягів виробниц-
тва і споживання у 2009 році внаслідок фінансо-
во-економічної кризи. На показник надходжень 
ПДВ з ввезених на територію України товарів 
вплинуло зменшення обсягів імпорту. 

На рис. 1 наведена динаміка питомої ваги 
ПДВ у доходах Державного бюджету України в 
цілому та у податкових надходженнях зокрема. 

На рис. 2 відображена частка ПДВ у валово-
му внутрішньому продукті країни (рис. 2). 

На підставі наведених розрахунків бачимо, що 
ПДВ складає значну частину бюджетних ресурсів 
держави. Середнє значення його питомої ваги у 
доходах державного бюджету за 2004–2009 роки 
становить 34,7 %; середнє значення частки ПДВ у 
ВВП України — 8,25 %. Питома вага ПДВ у форму-
ванні дохідної частини державного бюджету за ос-
танні шість років зросла з 24,3 % у 2004 році до 
37,5 % у 2009 році, а частка ПДВ у валовому внут-
рішньому продукті — з 4,8 % до 9,3 % відповідно [3]. 

Іншим важливим моментом, який потребує 
аналізу, є ефективність прогнозування надходжень 
ПДВ до бюджету. Її можна визначити як відхилен-
ня фактичних надходжень цього податку до бюджету 
від прогнозованого показника, затвердженого Зако-
ном про Державний бюджет України (табл. 2). 

Як можна побачити, ефективність прогнозу-
вання надходжень ПДВ до Державного бюджету 
України не є високою. Похибки при прогнозуванні 
в окремі роки становлять більше 10 %. Найменш 
точний прогноз зроблений у 2006 та 2009 роках 
(похибка 17,6 % та 10,8 % відповідно). Найбільш 
точний прогноз зроблений у 2005 році — похибка 
становила всього 0,3 %. Тут необхідно відзначити, 
що саме починаючи з 2005 року Міністерство еко-
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Таблиця 1 
Динаміка ПДВ у доходах та податкових надходженнях Державного бюджету України та ВВП*, млн. грн. 

* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [2]. 

Рис. 1. Динаміка питомої ваги ПДВ у доходах 
Державного бюджету України, % 

Рис. 2. Динаміка питомої ваги податку на додану 
вартість у ВВП, % 

Таблиця 2 
Ефективність прогнозування надходжень ПДВ до Державного бюджету України, млн. грн. 

* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [4]. 

номіки та Міністерство фінансів України почали 
застосовувати нову методику прогнозування над-
ходжень податку на додану вартість до державно-
го бюджету. І якщо до цього переважно мало місце 
недовиконання планового показника, то після 
затвердження методики кожен рік план був пере-
виконаний. Виняток становить лише 2009 рік, але 
причиною цього стали занадто оптимістичні про-
гнози щодо стану економіки України у кризовий 
період. Таким чином, отримані результати свідчать 
про необхідність впровадження більш ефективних 
методів прогнозування податкових надходжень у 
цілому, та податку на додану вартість зокрема до 
Державного бюджету України. 

У структурі фактичних надходжень податку на 
додану вартість слід виділити ПДВ з вироблених в 
Україні товарів, ПДВ із ввезених на територію 
України товарів та надходження від погашення 
податкової заборгованості з цього податку (рис. 3). 

Таким чином, більша частина надходжень 
ПДВ до державної казни (71,4 %) у 2009 році була 
сформована саме податком на додану вартість із 
ввезених на територію України товарів унаслідок 
значного зростання імпортних цін, заборони роз-
рахунків із використанням податкових векселів та 
відновлення діяльності з боротьби з контрабан-

Рис. 3. Структура надходжень податку на додану 
вартість до Державного бюджету України у 2009 році 

дою. Майже п’ята частина надходжень ПДВ 
(18 %) утворена завдяки погашенню податкової 
заборгованості з ПДВ минулих років, і лише де-
сята частина (10,6 %) — надійшла від ПДВ з ви-
роблених в Україні товарів. Слід зазначити, що 
до 2002 року в структурі надходжень податку на 
додану вартість до державного бюджету значно 
переважали платежі від вітчизняних товаровироб-
ників; у 2002 році обсяги надходжень ПДВ від 
вітчизняних та імпортованих товарів зрівнялися; 
починаючи з 2003 року стрімко почав зростати 
розрив обсягів надходжень на користь ПДВ з 
товарів, ввезених на територію України, причо-
му в останні 3 роки зазначена тенденція значно 
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поглибилася. Низьку фіскальну віддачу від внут-
рішнього ПДВ можна було б спробувати поясни-
ти високою експортною орієнтованістю вітчизня-
ної економіки, однак аналіз макроекономічних 
показників європейських країн доводить еконо-
мічну необґрунтованість таких тверджень. Зокре-
ма, у Нідерландах експорт товарів і послуг скла-
дає близько 60 % від ВВП, позитивне сальдо тор-
говельного балансу — 5 % від ВВП, ставка ПДВ — 
17,5 %. Проте надходження ПДВ складають більш 
ніж 7 % від ВВП. В Ірландії експорт товарів і 
послуг складає майже 90 % ВВП, позитивне саль-
до торгового балансу — 14 %, проте надходжен-
ня від такого податку коливаються в межах 7,5– 
8 % від ВВП [5]. Аналогічна ситуація склалася в 
більшості європейських країн. Для України ви-
ходом з існуючого становища є збільшення рівня 
внутрішнього споживання. 

Одним із макроекономічних чинників гальму-
вання економіки України в останні роки стала 
проблема відшкодування податку на додану 
вартість, яка особлива загострилась в умовах кри-
зи та зростаючого дефіциту бюджету. Обсяги 
відшкодованого ПДВ — це кошти, що зменшують 
доходи Державного бюджету України, а отже, зни-
жують фіскальну значущість податку на додану 
вартість [6, 34]. За результатами 2007–2009 років 
обсяги відшкодованого ПДВ його платникам скла-
дали близько третини збору цього податку (рис. 4). 

Рис. 4. Динаміка частки бюджетного відшкодування 
у загальній сумі надходжень ПДВ в Україні 

Так, у 2007 році в Україні було акумульовано 
78,3 млрд. грн. податку на додану вартість, 24 % 
з яких було відшкодовано, тобто в державному 
бюджеті залишилось лише 76 % мобілізованого 
ПДВ (59,4 млрд. грн.), у 2008–2009 роках частка 
такого відшкодування зросла на 3 %, склавши 
27 % і 30 % відповідно. 

Через неврегульованість проблеми з від-
шкодуванням ПДВ, фіскальна віддача від внут-
рішнього ПДВ має стійку тенденцію до знижен-
ня. Якщо у 2007 році позитивне сальдо між над-
ходженнями і відшкодуванням ПДВ складало 
2,4 % від ВВП, то у 2009 році — тільки 1,2 %. 
Але якщо враховувати наявну заборгованість 
перед експортерами, то показник надходжень 

від ПДВ з вироблених в Україні товарів у 2009 
році був від’ємним. 

Крім зазначених втрат, обсяги надходжень 
податку на додану вартість до державного бюдже-
ту є значно меншими від потенційно можливих 
внаслідок того, що розрахункова база для оподат-
кування ПДВ формується на основі офіційних 
показників Державного комітету статистики і не 
враховує обсягу тіньової економіки, який, за різни-
ми підрахунками, складає від 20 до 50 %. Очевид-
но, що потужний сектор тіньової економіки додат-
ково коригує показники ефективності ПДВ у бік 
їх погіршення. Саме з функціонуванням ПДВ 
пов’язані широко розповсюджені схеми незакон-
ного ухилення від сплати податків, особливо при 
проведенні зовнішньоекономічних операцій — 
фіктивний експорт, проведення псевдоекспортних 
і бартерних операцій, контрабанда. 

Іншим аспектом, який суттєво знижує фіс-
кальну ефективність податку на додану вартість 
є розгалужена система пільг. В останні роки із 
загальної кількості платників ПДВ пільгами по 
податку на додану вартість користувалися: станом 
на 01.01.2007 року — 50 тис. осіб; станом на 
01.01.2008 року — 51 тис. осіб; станом на 
01.01.2009 року — 48 тис. осіб. З цієї кількості осіб 
близько 70 % складають платники, які користу-
ються пільгами з ПДВ, що призводять до втрат 
бюджету, а саме: станом на 01.01.2007 року — 36 
тис. осіб; станом на 01.01.2008 року — 34 тис. осіб; 
станом на 01.01.2009 — 32 тис. осіб. 

Пільги з ПДВ наявні і в європейських краї-
нах, але там вони мають переважно соціальну 
спрямованість і надаються кінцевим спожива-
чам, що відповідає сутності ПДВ як податку на 
споживання [7, 46]. Система пільг щодо цього 
податку в Україні спрямована переважно на ви-
робників. Надзвичайно розгалужена система 
пільг з ПДВ свідчить про необхідність їх скоро-
чення. Усвідомлення цієї проблеми набуває про-
яву в неодноразових спробах провести через 
Верховну Раду законопроекти, які передбачають 
скасування окремих видів пільг. Однак лобію-
вання інтересів тих, хто зацікавлений у збере-
женні пільг, ускладнює ухвалення цих законо-
проектів. Також постають питання щодо ефек-
тивності та раціональності використання вивіль-
нених коштів за окремими статтями. Зокрема, 
сільськогосподарські підприємства отримують 
щороку 7–8 млрд. грн. на модернізацію техніч-
ної бази, проте рівень оснащеності фермерів 
сучасною технікою далекий від задовільного. 

Спробою реформування податкової системи 
України в цілому та податку на додану вартість 
зокрема стало прийняття Податкового кодексу 
України від 2.12.2010 року № 2755-VI [8] — сис-
тематизованого законодавчого акта, покликано-
го забезпечити комплексний підхід до вирішен-
ня нагальних проблем регулювання процесів, 
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пов’язаних з оподаткуванням. Однак слід конста- 17 %, починаючи з 1 січня 2014 року. В той же час 
тувати, що, якщо окремі його новації є прогре- аналіз досвіду європейських країн доводить, що у 
сивними і дійсно сприятимуть системним зру- 2008 році середня стандартна ставка ПДВ у 27 краї-
шенням у розбудові вітчизняної системи оподат- нах ЄС складала 19,5 %, а в умовах світової фінан-
кування, то інші носять лише формальний харак- сово-економічної кризи ряд країн ще її підвищив: 
тер у контексті звітування щодо виконання Про- Фінляндія — з 22 % до 23 %; Угорщина — з 20 % до 
грами економічних реформ на 2010–2014 роки, 25 %; Чехія — з 19 % до 20 %; Іспанія — з 16 % до 
задекларованої Комітетом з економічних реформ 18 %; Греція — з 19 % до 23 %; Естонія — з 18 % до 
при Президентові України. 20 %; Литва — з 18 % до 21 %; Латвія — з 18 % до 

Зокрема, ст. 193 Податкового кодексу України 21 %. Середня стандартна ставка ПДВ у країнах 
передбачено зниження загальної ставки ПДВ до Євросоюзу складала у 2010 році 20,2 % (табл. 3). 

Таблиця 3 
Ставки ПДВ у країнах Євросоюзу 2008 і 2010 роках 

Джерело: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical books. —  
2010 edition. — P. 136 [9]. 

Вищенаведене ставить під сумнів доцільність 
зниження загальної ставки ПДВ в Україні до 
рівня 17 %, у такому випадку вона буде чи не 
найнижчою в Європі. З одного боку, зниження 
податкового навантаження є стимулюючим чин-
ником для розвитку суб’єктів господарювання, з 
іншого, воно призведе до різкого зменшення 
доходів державного бюджету, тим більше, що у 
Податковому кодексі не наведено достатніх ком-
пенсаційних джерел, які б дозволили покрити 
бюджетні втрати. Класична теорія ефективного 
оподаткування стверджує, що для досягнення 
максимального фіскального ефекту зниження 
ставок має супроводжуватися скороченням по-
даткових пільг. Натомість за різкого зменшення 
ставок податку на прибуток та ПДВ у Податко-
вому кодексі України значно розширено перелік 
пільг, звільнень і преференцій. 

Більшість країн, які застосовують ПДВ у 
своїх податкових системах, запровадили комп-
лекс заходів щодо мінімізації негативного впли-
ву цього податку на добробут населення. Зокре-
ма, в ЄС використовується три режими оподат-
кування залежно від соціальної значимості то-
варів (відповідно до Директиви Ради 2006/112/ЄС 
про спільну систему податку на додану вартість 
від 28 листопада 2006 року): 

1. Товари широкого вжитку — стандартна 
ставка не менше 15 %. 

2. Товари розкоші — підвищена ставка. 
3. Соціально важливі товари і послуги (хар-

чова продукція, фармацевтична, послуги бібліо-
тек тощо) — за зниженою ставкою — не менше 
5 % [10, 109]. 

Подібний підхід видається досить раціональ-
ним і може бути взятий за основу в Україні. 
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Висновки з цього дослідження. Європейський 
досвід застосування податку на додану вартість 
дозволяє зробити висновок, що сфера дії цього 
податку у світі неухильно розширюється. Прагнен-
ня України до вступу в ЄС зумовлює необхідність 
подальшого розвитку механізму справляння ПДВ 
у державі. Звичайно, невідповідність вітчизняних 
економічних умов із тими, які сформувались у 
розвинених країнах, спричиняє окремі проблеми 
при справлянні ПДВ. Однак це не можна вважати 
проявом його непридатності для використання у 
вітчизняній системі оподаткування, оскільки у 
транзитивних економіках механізм будь-якого 
податку може дещо втратити ефективність вна-
слідок розбалансованості економічних відносин. 

Водночас слід констатувати, що за умов ско-
рочення надходжень ПДВ до державного бюджету, 
враховуючи зниження ставки податку, розгалужену 
систему пільг, тіньові схеми мінімізації податку, а 
також існуючу тенденцію щодо збільшення частки 
бюджетного відшкодування у загальній сумі надхо-
джень ПДВ, найближчими роками можна прогно-
зувати, на фоні зменшення фіскальної ефективності 
ПДВ як основного податкового бюджетоутворюю-
чого джерела формування державного бюджету, 
підвищення ролі боргової складової забезпечення 
фінансування державних видатків в Україні. 

Перспективи подальших розвідок у визначеному 
напрямку. В подальшому доцільними є досліджен-
ня потенціалів оподаткування та державного запо-
зичення в контексті бюджетного забезпечення ви-
конання функцій держави за умови максимально-
го сприяння зростанню ВВП. Прагматичний підхід 
до збільшення державного боргу як форми борго-
вого забезпечення бюджетними ресурсами проце-
су державотворення в умовах сьогодення, може, і є 
виправданим, але постійно тривати він не може. Є 
певні обмеження боргових експансій фіску, вихід за 
межі яких може призвести до дефолту. А тому по-
шук новітніх форм реформування таких бюджето-
утворюючих податків, як податок на додану 
вартість, і надалі залишатиметься апріорі розбудо-
ви фіскальної політики нашої держави. 
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