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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ: ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
В рамках державного фінансового сектору бюджет є основним 

підґрунтям фінансово-економічного життя держави. Реалізація бюджетної 

політики спрямована на забезпечення сталого розвитку національної 

економіки, підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян, 

сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної економіки, 

забезпечення фінансової стабільності держави та здійснення заходів із 

зменшенням рівня "доларизації" економіки, підвищення ефективності 

виконання програм імпортозаміщення, розвиток виробництва вітчизняних 

товарів, ефективний захист внутрішнього ринку та підтримку експорту, 

модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення 

екологічної безпеки, оптимізацію соціального захисту. Бюджет реалізується 

через потужний фіскальний механізм з метою досягнення збалансованості в 

системі фінансового господарства держави. Процес удосконалення системи 

оподаткування в Україні відбувається постійно.  

Значну частину доходів бюджету складають податкові надходження. 

Вони відіграють провідну роль у системі бюджетно-податкового 

регулювання. Саме за рахунок податків формуються фінансові ресурси, що 

зумовлює необхідність побудови ефективної податкової системи, яка б 

забезпечила необхідний, достатній, фіскальний рівень бюджетних доходів. 
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Перш ніж перейти до питання пріоритетних напрямів удосконалення 

податкових надходжень бюджету, необхідно визначити соціально-економічні 

чинники, що впливають на обсяг даних надходжень.  

Визначення факторів впливу на обсяг надходжень – складна та 

комплексна процедура, оскільки постійно відбувається зміна показників 

макроекономічного розвитку держави, удосконалюються законодавчі норми, 

які впливають на базу оподаткування або змінюється порядок 

адміністрування платежів, запроваджуються нові механізми розрахунків з 

бюджетом тощо [1]. 

На стан податкових надходжень до бюджету впливають як 

макроекономічні чинники (розмір ВВП, рівень інфляції, рівень зайнятості 

населення, структура платіжного балансу, платоспроможність населення, 

нормативно-правове законодавство), так і мікроекономічні чинники (вид 

оподаткування, наявність податкових пільг, рівень прибутковості, розмір 

валового доходу тощо). Група соціально-економічних факторів має також 

значний вплив на обсяги податкових надходжень до бюджету. 

Отже, пріоритетними напрямками удосконалення податкових 

надходжень бюджету є: 1. розроблення та внесення змін до Податкового 

кодексу України;  

2. підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з 

іншими державами; 3. вжиття комплексу заходів щодо вдосконалення 

законодавства з питань митного контролю, митно-тарифних та нетарифних 

заходів регулювання зовнішньої торгівлі; 4. удосконалення взаємодії 

податкових та митних органів у частині поліпшення адміністрування 

платежів до бюджету та уникнення необґрунтованих втрат доходів бюджету; 

5. зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання та 

удосконалення системи адміністрування податків, що сприятиме збільшенню 

обсягів власних коштів підприємств, які можуть бути спрямовані на 

інвестиційні цілі; 6. детінізація економіки і доходів громадян; 7. забезпечення 

належного контролю за правомірністю отримання податкових пільг 
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суб’єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг; 8. 

своєчасне бюджетне відшкодування ПДВ; 9. інтенсифікація процесу 

стягнення податкового боргу. 
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