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ВСТУП
Питання створення ефективної системи оподаткування,

яка сприяла б стабільному розвитку економічної системи,
залишається на сьогодні відкритим та є одним з найактуаль(
ніших на сучасному етапі розвитку економіки України. Зок(
рема, проблема впливу податків на економічну активність
суб'єктів господарювання і держави завжди була однією із
центральних в економічній теорії. З метою подолання нега(
тивних наслідків впливу податків на розвиток економіки та
цільового використання бюджетних ресурсів виникла об(
'єктивна необхідність в оцінці стану формування податкових
надходжень через аналіз їх структури і динаміки.

Однією з найгостріших також залишається проблема
надмірного податкового навантаження на населення та виз(
начення оптимального рівня оподаткування, який би, з од(
ного боку, забезпечував стабільні та необхідні надходжен(
ня до Державного бюджету України; з іншого, — не знищу(
вав би стимулів до активної підприємницької діяльності та
розвитку економіки в цілому.

Вагомий внесок у теорію і практику оподаткування зробили
такі вчені(економісти, як Дж. Кейнс, А. Сміт, Д. Рікардо, А. Пігу,
А. Лаффер, Д. Міль, Дж. Стігліц, Є. Аткінсон. Значна увага вив(
ченню проблем удосконалення системи оподаткування при(
діляється також вітчизняними економістами, як теоретиками,
так і практиками, серед яких варто виділити А. Крисоватого,
М. Кучерявенка, І. Луніну, І. Лютого, М. Романюка, А. Соко(
ловську, В. Тропіну та В. Федосова. Незважаючи на значну
кількість праць з питань оподаткування, варто відзначити, що
на сьогодні в Україні все ще залишається нерозв'язаною одна з
найбільш складних економічних проблем — проблема ефектив(
ності формування податкових надходжень, а саме — недопу(
щення їх зменшення, пошук факторів, що впливають на них, та
у кінцевому підсумку — збільшення доходів державного бю(
джету за рахунок оптимального використання інструментів по(
даткової політики. Вирішення таких проблем має принципове
наукове і практичне значення для побудови стабільної бюджет(
ної та податкової систем, що й визначає актуальність статті.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є оцінка стану формування податкових

надходжень в Україні через здійснення аналізу складу і
структури надходжень податкових платежів до бюджету,
визначення факторів, від впливу яких залежать обсяги по(
даткових надходжень.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування податкових надходжень до бюджетів усіх

рівнів в Україні у загальному вигляді характеризується
цілісною спрямованістю на досягнення визначеної мети, чим
і визначається склад та структура податкових надходжень,
зв'язки між ними. Це відноситься, перш за все, до співвідно(
шення між окремими видами податків, за рахунок яких на(
повнюється бюджет, та впливу їх змін на стан економіки
взагалі. Саме тому застосування аналізу системи податко(
вих надходжень через їх структуру дозволяє краще зрозу(
міти вплив надходжень податків на економіку країни, зако(
номірності її розвитку.
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 Основою системи формування податкових надходжень
є Податковий кодекс, а також закон про Державний бюд(
жет України на відповідний рік. У першому законі відобра(
жено перелік податків, зборів та інших обов'язкових пла(
тежів, і, зокрема, їх розподіл і порядок зарахування до за(
гальнодержавних та місцевих бюджетів і державних цільо(
вих фондів, визначені джерела сплати податків, права і обо(
в'язки податкових органів та платників податків. У другому
ж — визначено конкретні обсяги надходжень до бюджету
згаданих вище податкових платежів.

 Склад, структура та обсяги податкових надходжень
держави не є сталими. Залежно від пріоритетів стратегії
розвитку країни, стану національної економіки та інших
чинників структура системи податкових надходжень про(
тягом часу зазнавала суттєвих змін.

 У табл. 1 наведено динаміку частки податкових надход(
жень у загальній структурі доходів Зведеного бюджету Ук(
раїни за 2007—2010 рр.

 Аналіз даних табл. 1 показує, що податкові надходження
займають лідируюче місце в загальній сумі доходів зведеного
бюджету, їх частка за досліджувані роки становила понад 71%.

 Найбільшу питому вагу у загальній структурі доходів Зве(
деного бюджету України податкові надходження складали у
2010 році (78,3%), що свідчить про збільшення податкового на(
вантаження у цей період та зниження неподаткових надход(
жень держави. Однією з найголовніших причин цієї зміни є
світова економічна криза. Проте за результатами виконання
бюджету 2009 року ситуація значно покращилась — податкові
надходження становили 71,8% від загального обсягу доходів
зведеного бюджету, у той час як зросли неподаткові надход(
ження на 11,2% у порівнянні з відповідним показником попе(
реднього року. Це свідчить про зниження податкового наван(
таження на економіку. При цьому показником податкового
тягаря може бути частка податкових надходжень зведеного
бюджету у ВВП [5, с.120]: у 2010 році вона становила 23,6%.

 Структуру податкових надходжень Зведеного бюджету
України за основними видами податків представлено у табл. 2.

 З табл. 2 видно, що основну частку податкових надход(
жень зведеного бюджету складають надходження від пря(
мих податків: податку на прибуток підприємств і податку з
доходів фізичних осіб. У структурі непрямих податків
найбільш суттєві надходження до зведеного бюджету забез(
печує ПДВ. Так, на його частку припадало в 2007 році —
36,8%, у 2008 році — 40,5%, в 2009 році — 39,1%, а у 2010 році
— 36,7% всіх податкових надходжень зведеного бюджету.

 Як бачимо, протягом аналізованого періоду найбільші
зміни у структурі податкових надходжень простежуються
у 2008 році, що пояснюється зміною економічних умов у
зв'язку із настанням світової економічної кризи. Так, част(
ка податку на прибуток підприємств знизилася на 2.4 п.п.
проти аналогічного показника попереднього року, податку
з доходів фізичних осіб — на 1,4 п. п., у той час як питома
вага ПДВ зросла на 3,7 п. п. Причиною таких змін було зни(
ження рівня доходів фізичних та юридичних осіб, посилен(
ня практики ухиляння від сплати податків, зростання "тіньо(
вого" сектора економіки, незаконна підприємницька
діяльність. Таким чином, найбільшу частку у структурі по(
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даткових надходжень склав податок на додану
вартість, оскільки відмовитись від споживчих вит(
рат населення не в змозі навіть в умовах кризи, тому
роль цього податку як найвагомішого джерела фор(
мування дохідної частини Зведеного бюджету Ук(
раїни ще більше зросла в 2008 році.

 Поряд з ПДВ у структурі непрямих податків у
формуванні податкових надходжень зведеного бюд(
жету істотну роль відіграють акцизи на окремі види
і групи товарів (у 2009 р. — 10,7%, 2010 р. — 7,4%).

У 2009 році простежується тенденція до оптимі(
зації структури податкових надходжень зведеного
бюджету та повернення її до докризового стану. Так,
частка податку з доходів фізичних осіб у загальному
обсязі податкових надходжень зросла з 20,2% до 21,5%,
у той час як частка ПДВ знизилась із 40,5% до 39,1%, хоча він і
залишається основним доходоформуючим джерелом. Негатив(
ною тенденцією характеризується лише податок на прибуток
підприємств, оскільки його частка ще знизилась до 16,7% у 2009
році. Проте показники 2010 року свідчать про вихід на нормаль(
ний рівень і цього показника (його частка у загальній структурі
податкових надходжень у 2010 році зросла до 20,4%).

 В абсолютному вираженні, за результатами аналізу,
відбулося зростання практично за всіма основними видами
податків. На ці зміни вплинули такі фактори, як: розширен(
ня бази оподаткування через збільшення виробництва ва(
лового внутрішнього продукту, інфляція, посилення конт(
рольної діяльності податкових органів. Проте чітка динам(
іка зменшення частки податку на прибуток підприємств є
негативним фактором, оскільки з досвіду розвинених країн
відомо, що даний податок повинен займати вагоме місце
серед основних доходоформуючих податків [1, с. 72].

 Лише за підсумками 2009 року спостерігалася тенден(
ція до зниження показників податкових надходжень за всіма
основними видами податків, що пов'язано із впливом
наслідків світової економічної кризи на добробут життя
населення та економічну ситуацію в країні в цілому.

 Необхідно зазначити, що виходячи з наведених даних у
табл. 2, найбільша частка у структурі податкових надходжень
припадає лише на декілька податків, тобто відбувається про(
цес концентрації, коли за рахунок невеликої кількості по(
датків формується значна частина доходів бюджету. Якщо
розглянути структуру податкових надходжень дохідної час(
тини зведеного бюджету у 2010 році, то головними джерела(
ми її формування є податок на прибуток підприємств (20,4%),
податок на додану вартість (36,7%) та податок з доходів
фізичних осіб (22,4 %). На всі інші податки приходиться лише
13% (не враховуючи акцизний збір — 7,4%). Таким чином,
можна констатувати, що близько 80 % податкових на(
дходжень бюджету формується за рахунок трьох податків.
Проте у структурі податкових надходжень мають місце і по(
датки з низьким обсягом надходжень, які тільки ускладню(
ють національну податкову систему. До податків, які харак(
теризуються низьким рівнем надходжень, відносяться:

1) плата за спеціальне використання лісових ресурсів
та користування земельними ділян(
ками лісового фонду — 171,6 млн
грн., або 0,067 % від загальної суми
податкових надходжень у 2010 році;

2) платежі за користування над(
рами — 1 889,8 млн грн., або 0,074%
від загальної суми податкових над(
ходжень у 2010 році;

3) податок на промисел — 0,06%
у 2010 році.

 Щодо двох перших видів податків
(плати за спеціальне використання
лісових ресурсів та платежів за кори(
стування надрами), то низький обсяг
надходжень від справляння залежить
не від їх значущості, а від необгрунто(
ваного визначення бази оподаткуван(
ня та недооцінки економічного ефек(
ту від раціонального використання
природних ресурсів держави. Збіль(
шення надходжень рентної плати за
використання природних ресурсів є ще
одним джерелом поповнення дохідної
частини бюджету [4, с. 124].

Зараз при наданні ліцензії на пра(
во видобутку природних ресурсів не
враховується їх вартісна оцінка, і це

ніяк не впливає на ефективність користування надрами. Однак
світовий досвід вказує на необхідність обов'язкового врахуван(
ня вартості мінеральної сировини, яка знаходиться у надрах, і
відповідного відображення її в системі ліцензування, що доз(
воляє розширити можливості держави щодо удосконалення
економічного механізму користування надрами [6, с. 230]. Тоб(
то наша держава має потужне джерело поповнення дохідної
частини бюджету, якщо при наданні ліценцій враховувати
вартість природних ресурсів, які знаходяться у надрах. Таким
чином, існує значний резерв для удосконалення структури по(
даткових надходжень шляхом скорочення переліку податків та
зменшення при цьому витрат на адміністрування.

Структурні коливання податкових надходжень є резуль(
татом комплексу причин, пов'язаних як зі змінами чинного за(
конодавства, так і з соціально(економічним станом та розвит(
ком України. До ряду подібних соціально(економічних про(
блем слід віднести наявність великого обсягу державного бор(
гу. Згідно із розрахунками, загальний обсяг державного бор(
гу, обрахований у національній валюті, у 2010 році склав
308315,9 млн грн. — 28,5 % ВВП. Накопичений обсяг боргу
зменшує можливості для маневрів при формуванні структури
податкових надходжень. Політика уряду щодо зростання об(
сягів державних запозичень повинна бути послідовною і дов(
гостроковою, а її головним завданням повинна стати мініміза(
ція темпів приросту боргу з метою уникнення збільшення по(
даткового навантаження на економіку у майбутньому. Не менш
суттєвою проблемою є значний обсяг накопичених недоїмок
зі сплати податкових платежів [4, с. 127].

 Важливо наголосити, що відсутність чіткої структури(
зації елементів податкових надходжень стає серйозною пе(
решкодою для отримання адекватної оцінки впливу подат(
кової політики на різні сторони соціально(економічного
розвитку держави, зокрема, активізацію підприємницької
діяльності, зростання добробуту населення тощо [3, с.231].

Те, що структура податкових надходжень відображає
стан національної економіки та підкреслює деформації її
розвитку — лише один бік проблеми. З іншого боку, вкрай
необачливо не враховувати самостійного значення та впли(
ву внутрішньої структури податкової системи на вирішен(
ня стратегічних проблем розвитку. Саме тому дослідження
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Таблиця 1. Динаміка питомої ваги податкових надходжень у загальній
сумі доходів Зведеного бюджету України за 2007—2010 рр.*

* Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [8].
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59382,8 36,8 92082,6 40,5 72208,5 39,1 93961,7 36,7 

  10567,7 6,6 12783,1 5,6 19833,3 10,7 18921,1 7,4 
  22124,4 11,6 120338,1 12,6 22226,9 12,0 33336,2 13,0 

Таблиця 2. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України
за основними видами податків, %*

*Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [8].
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та удосконалення цієї структури дає можливість найефек(
тивніше реалізувати об'єктивно існуючий взаємозв'язок і
взаємовплив окремих її складових. На жаль, таке методо(
логічне положення системності не знайшло адекватного
відображення у вітчизняній практиці формування податко(
вих відносин та податкової політики [4, с. 134].

Щодо структуроформуючих складових податкових над(
ходжень, то має місце законодавчо закріплений поділ по(
датків на загальнодержавні та місцеві. Кількісно такий поділ
характеризується наступними даними (табл. 3).

Поділ податкових платежів в Україні на місцеві та загаль(
нодержавні є сталою характеристикою податкових надход(
жень. Дані табл. 3 переконливо свідчать про значну нерівно(
мірність у розподілі податків між бюджетами різних рівнів, яка,
у свою чергу, зумовлює існуючу кризу міжбюджетних відно(
син в країні. Так, питома вага загальнодержавних податків і
зборів у структурі податкових надходжень у 2007 році скла(
дала 72,3%, у 2008 році зросла до 73,9%, у 2009 році становила
71,4%, а у 2010 році — 72%. Відповідно до чинного законодав(
ства більшість податків і зборів сплачується на регіональному
рівні, вони акумулюються на державному, а потім у вигляді
дотацій частина їх повертається до місцевих бюджетів. При
такому підході до формування місцевих бюджетів існує заг(
роза повної руйнації на місцях стимулів до збільшення подат(
кових надходжень через відсутність прямої залежності між
сумою податків, зібраних у регіоні, та розміром дотацій, нада(
них з державного бюджету. Це, у свою чергу, загрожує загос(
тренням соціальних та виробничих проблем на регіональному
рівні через нестачу коштів у місцевих бюджетах [2, с. 81].

 Для здійснення комплексного й грунтовного аналізу
структури системи оподаткування надзвичайно важливим
є питання визначення відносної ролі прямих та непрямих

податків. Це пояснюється тим, що
різні податки здійснюють різний
вплив на економіку. Зміна спів(
відношення між прямими та не(
прямими податками може мати
вирішальний вплив на ефек(
тивність податкової політики. За
рахунок оптимізації даного спів(
відношення держава спроможна
регулювати процеси, які відбува(
ються в економіці країни. Динам(
іка, що характеризує структуру
податкових надходжень в Україні
за характером податкового стяг(
нення, представлена в табл. 4.

 Аналіз даної таблиці свідчить,
що в Україні перевага надається не(
прямим податкам як основному дже(
релу податкових надходжень до бюд(
жету. Їх частка протягом 2007—2009
років коливалася від 49,3% до 52,9%
податкових надходжень (у 2010 році
— 47,4%), у той час як частка прямих
податків у структурі податкових над(
ходжень протягом останніх трьох
років знаходилася в межах від 38,1%
до 42,9%. Такий варіант податкової
політики уряду можна пояснити тим,
що він найбільше відповідає фіс(
кальній спрямованості податкової
політики, а не регуляторній, яка спри(
яла б економічному зростанню.
Отже, оптимізація співвідношення
між прямими та непрямими податка(
ми в Україні як стратегічний напрям
підвищення ефективності оподатку(
вання залишається проблемою, яка
вимагає нагального вирішення.

ВИСНОВКИ
На сьогодні питання про рефор(

мування системи оподаткування, не(
зважаючи на істотні зрушення, є аб(
солютно правомірним. Зміцнення до(
хідної бази держави досягається в
усьому світі за рахунок широкомас(
штабних або часткових податкових
реформ, шляхом скасування старих
і введення нових податків, зміни по(
даткової бази, зміни співвідношення

різних видів податків, маніпуляції з прогресивним і пропорц(
ійним обкладанням. Ці заходи здійснюються з метою посилен(
ня гнучкості національних податкових систем, тобто їх здат(
ності швидко реагувати на вимоги часу. Саме тому зараз до(
сить активно відбувається процес впровадження Податково(
го кодексу. Проте, на нашу думку, удосконалення інституцій(
но(правового забезпечення вітчизняної системи оподаткуван(
ня повинно супроводжуватися підвищенням фіскальної ефек(
тивності податкових надходжень за рахунок розширення по(
даткової бази та посиленням податкової дисципліни.
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Таблиця 3. Структура податкових надходжень за рівнем системи державного
та місцевого управління*

 
 

2007 2008 2009 2010 
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, % 
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, % 
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, % 
, 

 . 
 

, % 

 
   116670,8 72,3 167883,4 73,9 131812,0 71,4 184144,3 72,0 

   
 44593,4 27,7 59281,4 26,1 52926,5 28,6 71611,7 28,0 

 161264,2 100,0 227164,8 100,0 184738,5 100,0 255756,0 100,0 
*Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [8].
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,  . .: 
69189,3 42,9 93752,6 41,3 70469,8 38,1 109537,0 42,8 

  
 

 
34407,2 21,3 47856,8 21,1 30759,6 16,7 52155,0 20,4 

  
 

.  
34782,1 21,6 45895,8 20,2 39710,2 21,5 57382,0 22,4 

 
 
 - 

,  . .: 

79539,4 49,3 116798,5 51,4 97785,0 52,9 121172,8 47,4 

 (  
 
 

) 

59382,8 36,8 92082,6 40,5 72208,5 39,1 93961,7 36,7 

  10567,7 6,6 12783,1 5,6 19833,3 10,7 18921,1 7,4 
 9588,9 5,9 11932,8 5,3 5743,2 3,1 8290,0 3,2 

  12535,5 7,8 16613,7 7,3 16483,7 8,9 25046,2 9,8
 

 
  

 
,   

161264,2 100,0 227164,8 100,0 184738,5 100,0 255756,0 100,0 

Таблиця 4. Динаміка структури податкових надходжень в Україні за характером
податкового стягнення за 2007—2010 рр.*

*Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [8] та Державного
казначейства України [7].


