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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ 

ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 
Удосконалення та вибір оптимальної системи оподаткування для підприємств в сучасних умовах 

виступає дуже важливою проблемою. У статті визначено та проаналізовано основні проблеми 

діючої системи оподаткування в Україні. Було проведено дослідження податкової системи і в 

зарубіжних країнах, на основі якого вказано й обґрунтовано основні шляхи оптимізації обліку 

податків в Україні. 
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Вступ 

Актуальні проблеми в галузі економіки неможна вирішувати без 

вдосконалення побудови податкової системи, яка є одним з найважливіших 

важелів державного регулювання господарства країни. Ефективність цього 

регулювання залежить від визначення складу податкової системи, висоти 

податкових ставок, видів і розмірів бюджетних пільг. 

Чітка побудова системи оподаткування відповідно до змін, що 

відбуваються в її організації й техніці ведення, підвищує роль 
бухгалтерського обліку як основного засобу одержання достовірної 

інформації у системі оподаткування щодо складання фінансової і податкової 

звітності. 

Аналіз останніх досліджень та літератури 

Удосконалення та вибір оптимальної системи оподаткування для 

підприємств в сучасних умовах виступає дуже важливою проблемою. 

Проблеми в цій галузі висвітлено у працях Буряка Н. Б., Ю. Авксентьєва, 

В. Білика, О. Благодарного, З. Варналія, Л. Воротіної, В. Воротіна, Л. , 

О.Кужель, Л. Мартинюка, В. Миски, О. Невєлєва, О. Подзерея, О. Попова, 

В.Сизоненка, І. Слободянюка, О. Титаренка, Т. Черняка та інших. 

Мета статті   
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів оподаткування 

господарських товариств, аналіз і оцінка ефективності обліку податків в 

Україні та зарубіжних країнах. 

Постановка проблеми 

На сьогоднішній день проблемами прямих податків є: великі ставки; 

малий соціальний ефект від сплати цих податків; складність сплати податків; 

відсутність стимулів для бізнесу; велике податкове навантаження; 

незахищеність бідного населення; загальна непропорційність цих податків; 



велика кількість прямих податків, а це означає і великі втрати часу на їх 

адміністрування; недосконалість законодавства тощо.  

Матеріали досліджень 

Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням 

досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, 

необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, 

власних національних особливостей. Ось чому форми оподаткування однієї 

країни суттєво відрізняються від форм оподаткування іншої, і в світі немає 

хоча б двох країн з повністю однаковими системами оподаткування.  

Основні проблеми української податкової системи – це кількість 
податків, система їх адміністрування і податкові ставки. Для вирішення цих 

проблем пропонує комплексний план змін в податковій системі  [1].  

В 2014 році Україна затіяла податкову реформу, тому було б 

справедливо розібратися, наскільки ставки по податках в Україні 

відрізняються від ставок інших країн.  

На засіданні Кабміну було запропоновано революційне бачення 

податкової реформи, яка передбачає, що з 22 податків в країні залишиться 

всього 9.  

В Україні підприємства на загальній системі оподаткування сплачують 

податок на прибуток у розмірі 18% (у 2014 році) від суми оподатковуваного 

прибутку [2].  
Податок на прибуток – один з найпопулярніших податків у світі. 

Найнижча ставка цього податку – в офшорних зонах. На відомому острові 

Мен, податок на прибуток 0,00%. Така ж ставка податку на прибуток на 

Бермудських та Кайманових островах. Україна занадто велика країна, і у неї 

дуже багато витрат, тому зробити нульову ставку податку на прибуток може 

окреме місто або невеликий регіон, а не така велика країна, як Україна.  

Є країни, про які можна сказати, що вони напівофшори. Це 

Ліхтенштейн, де ставка податку на прибуток становить 12,5%, або Кіпр, де 

теж така низька ставка. Такими низькими ставками ці країни залучають 

закордонні активи. Однак одним розміром ставки податку на прибуток 

інвесторів не притягнеш. У тій же Молдові податок на прибуток 12%, а в 
Македонії взагалі 10%. Але закордонні інвестори туди не ломляться. Не так 

вже просто бути офшорної країною, і одного низького податку в такому 

випадку мало.  

Є країни, де податок на прибуток значно вище, ніж в Україні. В США 

податок на прибуток становить 40%, в Німеччині – 29,6%, в Італії – 31,4%, в 

Бельгії – 34%, а в Японії – 35,65%. Але це країни з усталеною економічною 

моделлю. Можливо, в майбутньому, і в Україні можуть бути такі високі 

ставки податку на прибуток, але зараз більш доцільно Україні орієнтуватися 

на інші країни, які хочуть, щоб їх податки не вбивали бізнес і допомагали 

держбюджету.  



У Польщі та Чехії податок на прибуток становить 19%, зате в Латвії та 

Литві – 15%, в Румунії – 16%. Ставка податку на прибуток у Туреччині та 

Росії – 20%.  

Якщо з податком на прибуток все зрозуміло, то от зі ставкою ПДВ в 

Україні досить таки заплутана історія. Як відомо, у нас податок на додану 

вартість становить 20%. Аналогічна ставка у Великобританії, Сербії, 

Білорусії, Вірменії та Франції, яка цей податок придумала. А ось вже в Росії 

ставка ПДВ становить 18%, а в Гондурасі взагалі 15%. Але в Бутані – 50% 

ПДВ. У Німеччині – 19%, в Греції – 23%, в Італії – 22%, в Японії – 9%, а в 

Канаді – 5%. У світі не існує єдиної думки щодо розміру ставки ПДВ.  
Згідно теорії, чим вище ставка ПДВ, тим менше ввозять імпортних товарів, і 

тим більше купують вітчизняних. Але в Україні цей закон явно не працює. 

Зараз висока ставка ПДВ в Україні вигідна лише великим експортерам, які 

активно отримують відшкодування ПДВ з держбюджету і мають хороший 

профіт на рівному місці. У той час як більша частина бізнесу відшкодування 

ПДВ отримати не може, і фактично податок, який формально називається 

податком на додану вартість, в Україні став податком на всю вартість товару, 

як податок з продажів [3].  

Перемогти практику виплат заробітної плати в конвертах планується за 

допомогою зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати. 

Було відзначено, що в Україні вона становить 55% проти 36% в середньому 
по Євросоюзу.  

Проект рішення проблеми передбачає знизити ставку ЄСВ, при цьому є 

2 варіанти: мінімальна зарплата буде обкладатися 41% податком; все, що 

вище – 15%, або мінімальна зарплата – 37%, все, що вище – 19%.  

Обидва варіанти дозволяють знизити тиск на фонд заробітної плати в 

три рази, але тягнуть за собою втрати для пенсійного фонду і фонду 

соціального страхування: при першому варіанті вони недоотримають 46 млрд 

гривень, при другому – 48 млрд. Компенсувати втрати пропонується за 

рахунок прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб:  

- 15% – для зарплат в межах 10 мінімальних зарплат  

- 20% – для зарплат в межах від 10 до 18 мінімальних зарплат 
- 25% – для решти  

Державна фіскальна служба запропонувала, а уряд схвалив спрощення 

системи адміністрування податків. Воно передбачає введення єдиного 

звітного періоду – квартал – з основних податках: податок на прибуток, 

ПДФО, ПДВ, ЄСВ, інші. Крім того, пропонується ввести для подачі звітності 

«єдине вікно» – в один орган (ДФС) буде надаватися податкова звітність, 

звітність з ЄСВ та статистична звітність.  

Результати досліджень  

У «Doing business–2014»  Україна посіла 112 місце серед 189 країн. 

Наразі, це найкращий результат нашої держави. Нагадаємо, що у 2013 році ми 

були на 140 місці, а у 2012 – на 152 [4]. Цікавим є той факт, що за таким 



показником як «Оподаткування» ми піднялися на 4 сходинки і знаходимося 

на 164 місці.  

За рівнем податку на прибуток Україна зараз стоїть нарівні з Білорусією. 

В цілому виходить, що ставка податку на прибуток в Україні близька до 

інших країн, які теж ще знаходяться на стадії розвитку. Але, швидше за все, 

було б раціонально подумати про зниження ставки податку на  прибуток в 

Україні до рівня 15%, так як це могло б сприяти розвитку бізнесу та виходу 

його з «тіні».  

«Тіньова економіка» в Україні багато в чому існує через те, що немає 

працюючого механізму відшкодування ПДВ, і якщо його платити, то бізнес 
швидко розориться, яким би розумним не був бізнесмен. Тому, 

найефективнішою реформою ПДВ в Україні стало б, як можна більше 

зниження ставки ПДВ. Нехай вже у нас ПДВ працює як податок з продажів, 

але тоді він повинен і бути, як податок з продажів – не більш 10%, а краще 

5% ПДВ, як у Канаді. Тоді проблема відшкодування ПДВ не стояла б так 

гостро. 

Загальне податкове навантаження на зарплатні доходи в Україні в 1,5 

рази більше ніж в країнах Євросоюзу. Просте зменшення ставок ЄСВ та 

ПДФО до середнього рівня ЄС істотно зменшило б надходження з ЄСВ та 

ПДФО. 

Висновки  
Реформування обліку податків набуває важливого значення, адже воно 

допоможе вирішити проблему тінізації економіки, неправильно 

розподіленого податкового навантаження серед галузей економіки . 

Основними діями щодо реформування обліку податків в Україні є: 

зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до 

доходів/прибутків платників податків, зменшення кількості пільг та надання 

більших повноважень для ринку. Кожен з податків повинен стимулювати 

фізичних та юридичних осіб до підвищення діяльності.  
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Совершенствование и выбор оптимальной системы налогообложения для предприятий в 

современных условиях выступает очень важной проблемой. В статье определены и 

проанализированы основные проблемы действующей системы налогообложения в Украине. 

Было проведено исследование налоговой системы и в зарубежных странах, на основе которого 
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Improvement and choice of the optimal tax system for companies in the present conditions is a 

very important problem. The article defines and analyzes the main problems of the current system of 

taxation in Ukraine. A study of the tax system was conducted in foreign countries too, on which 

specified and justified main ways to optimize accounting of taxes in Ukraine. 
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