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Борзенкова О. Д. податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін
Метою статті є визначення особливостей податкової системи України та змін, що її очікують, з урахуванням міжнародного досвіду в оподат-
куванні. Проаналізовано ретроспективу та сучасний стан оподаткування, обґрунтовано актуальність проведення податкової реформи та ви-
явлено параметри нової системи. Зазначено напрями вдосконалення у відповідності до пропозицій уряду, визначено зауваження та проблемні мо-
менти, що потребують уточнення та доопрацювання, зокрема виключення юридичних осіб із групи Б, що унеможливлює використання спрощеної 
системи оподаткування; обмеження межі доходів для суб’єктів господарювання, що може спричинити перехід на загальну систему оподаткуван-
ня; питання використання РРО; питання контролю доходів та податкових перевірок. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 
визначення впливу податкової реформи України на підприємства малого та великого бізнесу, аналіз змін та оцінка доцільності впровадження.
Ключові слова: оподаткування, податкова реформа, податкова система, спрощена система оподаткування.
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опыт и обзор перспективных изменений
Целью статьи является определение особенностей налоговой систе-
мы Украины и ожидаемых изменений, с учетом международного опы-
та в налогообложении. Рассмотрены ретроспектива и современное 
состояние налогообложения, обоснована актуальность проведения 
налоговой реформы и определены параметры новой системы. Выявле-
ны направления усовершенствования в соответствии с предложени-
ями правительства, определены замечания и проблемные моменты, 
требующие уточнения и доработки, в том числе исключение юриди-
ческих лиц из группы Б, что делает невозможным использование упро-
щенной системы налогообложения; ограничение предела доходов для 
субъектов хозяйствования, что может привести к переходу на об-
щую систему налогообложения; вопросы использования РРО; вопросы 
контроля доходов и налоговых проверок. Перспективами дальнейших 
исследований в данном направлении являются определение влияния 
налоговой реформы Украины на предприятия малого и крупного биз-
неса, анализ изменений и оценка целесообразности внедрения.
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Reviewing the Prospective Changes
The article is aimed at determining the characteristics of both the tax sys-
tem of Ukraine and expected developments, taking into consideration the 
international experience in taxation. Both retrospective and current status 
of taxation have been considered, relevance of carrying out a tax reform has 
been substantiated and parameters of a new system have been defined. Di-
rections of improvements in line with the proposals by the Government have 
been identified, comments and issues requiring clarification and refinement, 
in particular the exclusion of legal persons from the Group B, which prevents 
possible use of a simplified system of taxation, have been determined; restric-
tion of the threshold of income for economic entities, which can lead to tran-
sition to the general system of taxation; use of PPO; monitoring of income 
and tax audits. Prospects for further research in this direction are estimating 
the impact of tax reform in Ukraine for small and large businesses, analysis of 
changes and evaluation of the feasibility of implementing.
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Розглядаючи механізм оподаткування, можна впев-
нитись у тому, що податок має дуальний характер 
і може як дестабілізувати економіку спричине-

ним додатковим навантаженням, так і заохотити роз-
виток. Податки зумовлюють перерозподіл частини до-
даної вартості, формують наповнення фондів грошових 
кош тів держави та є важливим елементом регулюван-
ня економічно-соціальних процесів, впливають на всіх 
суб’єктів господарювання. 

У сучасних умовах одним із ключових питань є по-
даткова реформа, яка запланована в Україні, та оцінка 
доцільності її впровадження з точки зору як у макро-, 
так і в мікроаспекті. 

Питання оподаткування досліджувалися багатьма 
відомими вченими як у ретроспективі [3, 7], так і в су-
часності [1, 8]. Зокрема, розглянуто міжнародний досвід 

питань оподаткування [2, 4, 9, 10]. Дослідивши вплив 
податків на дохідну частину бюджету, науковці створи-
ли необхідне теоретичне підґрунтя для комплексного 
вивчення їхньої ролі в сучасних умовах. Проаналізовано 
інформацію щодо податкової реформи в Україні, доціль-
ності її впровадження та перспективи таких змін [5, 6].

Мета статті полягає у визначенні особливостей 
податкової системи України та змін, що її очікують, ура-
хувуючи міжнародний досвід в оподаткуванні. 

Функціонування механізму оподаткування вивча-
ли представники різних економічних напрямів, зокрема 
протилежних за поглядами – класичного та кейнсіан-
ського.

Адам Сміт (1723–1790 рр.), як найвідоміший 
представник класичної політичної економії, розглядав 
людське суспільство, якому притаманна схильність до 
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обміну та торгівлі. Він визначав вільну конкуренцію як 
рушійну силу, виступаючи проти втручання держави 
в економіку. Ці положення становлять суть концепції 
економічного лібералізму, в основу якої покладено ідею 
природнього порядку, тобто ринкових економічних від-
носин [3]. Таким чином, погляди А. Сміта спрямовані на 
достовірне відображення господарських фактів діяль-
ності підприємства.

Кейнс Дж. (1883–1946 рр.), будучи засновником 
кейсіанства, виникнення криз і безробіття пояснював 
недостатнім «сукупним попитом», що є наслідком при-
чин «основного психологічного закону» суспільства, 
тобто зі зростанням доходу споживання зростає, але в 
меншій мірі, ніж дохід, що стає причиною диспропор-
цій в економіці та кризи, які послаблюють інтерес ін-
весторів до подальших інвестицій. Другою причиною 
недостатнього «сукупного попиту» Дж. Кейнс вважав 
невисоку норму прибутку на капітал внаслідок високого 
рівня відсотка, що змушує інвесторів тримати капітал у 
грошовій (ліквідній) формі, що ще більше дестабілізує 
економіку та знижує сукупний попит, а недостатнє зро-
стання інвестицій не дозволяє забезпечити зайнятість у 
суспільстві. Таким чином, недостатнє витрачання дохо-
дів і «перевага ліквідності» ведуть до недоспоживання, 
яке зменшує сукупний попит та спричиняє накопичення 
нереалізованих товарів, що є ознакою криз та імовір-
ності зростання безробіття [7]. 

Кейнс Дж. також запропонував макроекономічну 
модель, в якій встановив залежність між інвестиціями, 
зайнятістю, споживанням і доходом. Найбільш повне ви-
раження макроекономічна модель Дж. Кейнса знайшла в 
теорії мультиплікаційного процесу, в основу якої покла-
дено принцип мультиплікатора. Мультиплікатор означає 
множник, тобто кратне збільшення приросту доходу, за-
йнятості та споживання до приросту інвестицій. Кейнсі-
анський «мультиплікатор інвестицій» виражає відношен-
ня приросту доходу до приросту інвестицій. Механізм 
«мультиплікатора інвестицій» полягає в тому, що інвести-
ції в певній галузі викликають збільшення виробництва і 
зайнятості. Результатом цього стане додаткове розширен-
ня попиту на предмети споживання, що викличе розши-
рення їх виробництва у відповідних галузях, які проявля-
ють додатковий попит на засоби виробництва [7].

Таким чином, втручання держави в економічні 
процеси, особливості функціонування податко-
вої системи та її складові змінювались залежно 

від актуальних умов, зокрема необхідність державного 
втручання в економіку пов’язане з неспроможністю рин-
кового механізму вирішувати ряд завдань та зумовле-
ними економічними кризами. Ефективно функціонуюча 
податкова система є однією з визначальних складових 
забезпечення розвитку держави та суспільства за раху-
нок ефективного використання фінансових ресурсів. 

У структурі податкової системи більшості країн 
світу податок на прибуток становить пріоритетну част-
ку в порівнянні з іншими надходженнями. Податковим 
реформам минулого століття притаманні зміни рівня 
податків з метою їх зниження та трансформації струк-

тури, зумовлюючи розвиток економічних процесів та 
стимулювання економічного зростання. 

Розглядаючи правове регулювання оподаткування 
великих компаній (корпорацій) у Великобританії, можна 
віжзначити, що з 1 квітня 2015 р. базова ставка податку 
на прибуток (корпоративний податок) становить 20 %.  
Водночас, у боротьбі за збільшення податкових наванта-
жень та з метою впорядкування процесів агресивного по-
даткового планування Великобританії, з 1 квітня 2015 р. 
запроваджено податок на переадресований прибуток 
(Diverted Profits Tax). Особливість оподаткування таким 
податком полягає в тому, що його платитимуть підпри-
ємства у Великобританії, які виводять власний прибуток 
в низькоподаткові юрисдикції. Прибуток, отриманий 
підприємством, але виведений в інші юрисдикції, буде 
оподатковуватись за ставкою 25 %. Таким чином, роз-
мір ставки податку на переадресований прибуток на 5 % 
більший, ніж розмір базової ставки корпоративного по-
датку у Великобританії (за даними [2] на основі [9], [10]). 

Подібна ситуація спостерігається в податкових 
системах європейських країн у питаннях бо-
ротьби за збільшення фінансових надходжень 

до бюджетів. Так, у Німеччині сукупне податкове на-
вантаження на платників податків – юридичних осіб 
формується за рахунок сплати платниками не лише 
корпоративного податку, а й надбавки на солідарність 
та промислового податку, однак ставки таких податків 
формуються відповідно різними владними суб’єктами. 
Так, корпоративний податок з прибутку і надбавка на 
солідарність є фіксованими загальнодержавними ком-
понентами оподаткування компаній. Водночас, промис-
ловий податок у Німеччині відноситься до числа муні-
ципальних. Особливості його запровадження на певній 
території обумовлюються тим, що федеральним зако-
нодавцем визначено лише нижню межу такого платежу,  
а граничний розмір ставки визначається кожним муні-
ципалітетом окремо (за даними [2] на основі [4]). 

Однак з метою залучення інвестицій країни мо-
жуть суттєво змінювати податкову систему за раху-
нок зниження ставки податку на прибуток, податку на 
дивіденди, спрощеній системі податкового обліку та 
звітності. До таких країн відносять: Республіку Кіпр, Ір-
ландію, Нідерланди та ін. Зокрема, Республіка Кіпр має 
такі особливості оподаткування: компанії, які є подат-
ковими резидентами Кіпру, повинні сплачувати податок 
на прибуток, нарахований або отриманий з оподаткову-
ваних джерел на Кіпрі та за його межами. У свою чергу, 
обов’язок щодо сплати податку на прибуток виникає і 
в інших зобов’язаних суб’єктів. Ставка податку є фіксо-
ваною і для всіх підприємств становить 12,5 %. Разом з 
цим, поряд з податком на прибуток підприємств на Кіпрі 
існує і ряд інших обов’язкових платежів для юридичних 
осіб. До таких платежів, наприклад, можна віднести так 
званий щорічний реєстраційний збір (за даними [2]). 

Однак у цілому міжнародні інтеграційні процеси 
впливають на податкові системи різних країн, спричи-
няючи тенденції до їх зближення, зміни механізму опо-
даткування, комп’ютеризації таких систем і т. ін., оскіль-
ки розвиток міжнародної співпраці та підприємницької 
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діяльності та водночас державне забезпечення залиша-
ються актуальними.

Підвищення податкових ставок у цілому характе-
ризується відповідними особливостями: 
 ухилення від сплати податків, розвиток тіньо-

вого бізнесу, часткове або повне приховування 
доходів, недостовірна інформація у фінансовій 
звітності;

 невідповідність податкових шкал, що часто не 
відповідає адекватності оцінки доходів та спри-
чиненого податкового навантаження, зокрема 
завищення податкових ставок, спричиняє залу-
чення позикових коштів, не ініціює залучення 
інвестицій та в цілому не дозволяє розвиватися 
підприємницькій діяльності, формуючи нега-
тивний гудвіл для можливих інвесторів.

Узагальнюючи, наразі основними проблемами по-
даткової системи є нерівномірність розподілу 
податкового навантаження між суб’єктами, ухи-

лення від оподаткування, складність та нестабільність 
податкового законодавства, що негативно впливає на 
конкурентне середовище у країні, знижує стимули до 
створення та продовження виробничої діяльності.

Як зазначає Т. Л. Томнюк, А. І. Білий [8], податко-
ва політика України поки що не перетворилася на кон-
курентну перевагу в процесі залучення інвестицій. Для 
підвищення результативності податкового реформуван-
ня слід дотримуватись таких рекомендацій:

1. Спростити процедури адміністрування податків 
та забезпечити їх прозорість.

2. Оподаткування майна слід здійснювати за про-
гресивними ставками, що дозволить не лише розшири-
ти податкову базу, а й підвищити справедливість подат-
кового навантаження.

3. Податкова політика має відповідати визначеній 
ролі державного сектора в економіці. Залежно від того, 
до якої моделі буде схилятися Україна – до скандинав-
ської (більша роль держави) чи до англосаксонської 
(більша роль приватного сектора), частка держави в су-
купних витратах на надання соціальних послуг (освіта, 
медицина, житло) буде різною, а, відповідно, і податкова 
політика буде різнитися.

4. Підвищення якості державних послуг здатне 
поліпшити дисципліну сплати податків. Високий рівень 
корупції під час витрачання бюджетних коштів і низька 
якість соціальних послуг демотивує сплату обов’язкових 
платежів [8].

Однак у 2015 р. уряд працює над податковою ре-
формою, основні завдання та пріоритетні цілі якої сис-
тематизовано на рис. 1.

У контексті запропонованих змін Міністерство 
фінансів України на офіційній сторінці Facebook опри-
люднило інфографіку щодо спрощеної системи опо-
даткування [6], що передбачає прогресивну систему та 
дозволятиме малим підприємствам сплачувати менше – 
податкове навантаження на мікро- та малий бізнес 
зменшиться. У цілому спрощена система оподаткування 
полягає у створенні нового режиму, що стимулюватиме 
розвиток малого бізнесу в Україні. Зокрема, річний до-
хід 72 000 грн – податкове навантаження за старою сис-
темою становило 12,4 %, за новою системою – 4 %. 

 
Податкова реформа  

Завдання реформи 

Навантаження 

Справедливість 

Спрощення 

Як досягти? 

Зменшення оподаткування зарплат 

Рівні правила гри:  
– для всіх секторів;

– для легального і тіньового бізнесів
 

  

Справедливі ставки податків 
Мінімум паперів  
Мінімум деталей  

Завчасне попередження про зміни 
Менше самих змін  Стабільність 

1. Легше адміністрування (для платників податків; для ДФС) 
2. Менше корупції  

3. Сприятливий бізнес-клімат  

Реальне економічне зростання 

Рис. 1. Завдання та цілі податкової реформи в України
Джерело: на основі [5].
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Однак пропозиції Міністерства фінансів України 
очікували ряд зауважень та дискусій. Зокрема, аналізу-
ючи зміни, Г. Болотова [1] зазначає:

1) оскільки група Б, що передбачає об’єднані чинні 
ІІ та ІІІ групи, включає лише фізичних осіб-підприємців, 
тобто не включає юридичних осіб, то юридичні особи 
будуть позбавлені можливості працювати із застосуван-
ням спрощеної системи оподаткування; 

2) суттєво обмежуються (до 2 млн грн) межі дохо-
дів для суб’єктів господарювання, що прагнуть викори-
стовувати спрощену систему оподаткування, що може 
спричинити перехід на загальну систему оподаткування 
значну кількість підприємців зі всіма особливостями 
(більші ставки податків, витрати на запровадження бух-
галтерського обліку, інший порядок перевірок тощо);

3) підприємцям групи «Б» доведеться застосову-
вати РРО. Однак у липні 2015 р. Верховна Рада Украї-
ни прийняла зміни до Податкового кодексу Украї ни, 
якими передбачила відтермінування введення касових 
апаратів – новацією стало право не використовува-
ти РРО підприємцями, річний обіг яких не перевищує  
1 млн грн, що обмежило коло суб’єктів господарювання, 
які повинні були встановлювати касові апарати. Однак 
впровадження вищезазначених змін суттєво підвищить 
(до 300 тис. грн) майновий ценз для вимог про встанов-
лення РРО фізичними особами-підприємцями;

4) питання контролю доходів та податкових пере-
вірок [1]. 

ВИСНОВКИ
Податок має дуальний характер і може як дестабі-

лізувати економіку спричиненим додатковим наванта-
женням, так і заохотити розвиток виробництва. Подат-
ки зумовлюють перерозподіл частини доданої вартості, 
формують наповнення фондів грошових коштів держа-
ви та є важливим елементом регулювання економічно-
соціальних процесів.

Функціонування механізму оподаткування вивча-
ли представники різних історичних напрямів, зокрема 
протилежних за поглядами – класичного та кейнсі-
анського. Втручання держави в економічні процеси, 
особливості функціонування податкової системи та її 
складові змінювалися залежно від актуальних умов, зо-
крема необхідність державного втручання в економіку 
пов’язане з неспроможністю ринкового механізму ви-
рішувати ряд завдань та зумовленими економічними 
кризами. Ефективно функціонуюча податкова система 
є однією з визначальних складових забезпечення еко-
номічного розвитку держави за рахунок ефективного 
використання фінансових ресурсів, забезпечуючи роз-
виток суб’єктів господарювання. 

Наразі основними проблемами податкової сис-
теми є нерівномірність розподілу податкового наван-
таження між суб’єктами, ухилення від оподаткування, 
складність та нестабільність податкового законодав-
ства, що негативно впливає на конкурентне середовище 
у країні, знижує стимули до створення та продовження 
виробничої діяльності. 

Зазначене обґрунтовує необхідність проведення 
податкових реформ. Виявлені цілі та завдання вдоско-

налення у відповідності до пропозицій держави, зо-
крема податкова реформа визначає принципи наванта-
ження, справедливості, спрощення та стабільності як 
пріоритетні. 

У відповідності до пропозицій Міністерства фінан-
сів України зміни стосуватимуться спрощеної системи 
оподаткування. Однак вони зіштовхнулися з критикою 
та дискусіями, що вимагають уточнень та доопрацю-
вання податкової реформи. Серед виявлених проблем 
визначають виключення юридичних осіб із групи Б, що 
унеможливлює використання спрощеної системи опо-
даткування; обмеження межі доходів для суб’єктів гос-
подарювання, що може спричинити перехід на загальну 
систему оподаткування; питання використання РРО; 
питання контролю доходів та податкових перевірок. 

Таким чином, на макрорівні розвиток економіки 
неможливий без зміни чи вдосконалення сис-
теми оподаткування, що впливатиме на ініці-

ювання підприємницької діяльності, однак податкова 
реформа не може визначатися лише на макрорівні, вона 
повинна отримати позитивний фідбек від суб’єктів гос-
подарювання. Система оподаткування безпосередньо 
пов’язана з системою бухгалтерського обліку, аналізу та 
контролю, від яких також залежить формування та ви-
користання фінансових ресурсів підприємства для по-
дальшої його діяльності. 

На мікрорівні для підприємств оптимізація по-
даткового навантаження у відповідності до зазначених 
принципів означає можливість розрахунку та контро-
лю податкового навантаження в перспективі, що ста-
не основою для управлінських рішень та забезпечення 
ефективної діяльності.                     
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