
показує, що переформатування груп, яке більш суттєво врахувало функ-
ціональні признаки, знайшло більшу підтримку в експертних оцінках. 
Тепер вже по п’яти групам антикризових заходів мають близькі значен-
ня кутові коефіцієнти: 0284,01 tg ; 0355,02 tg ; 

0224,03 tg ; 0231,04 tg ; 0249,05 tg . І тільки в групі 

заходів по реорганізації підприємств окремі заходи мають найбільшу 
різницю експертних оцінок, тому кут нахилу апроксимуючої лінії для 
цієї групи ( 0567,06 tg ) суттєво більший ніж у більшості груп.  

На підставі проведеного дослідження для ДП ХМЗ «ФЕД» можна 
зробити висновок про те, що розроблений методичний підхід до ранжу-
вання санаційно-реструктуризаційних заходів та напрямів, в які вони 
були згруповані, в залежності від основних характеристик підприємства 
(розміру, серійності виробництва, форми власності) дозволяє виявляти 
найбільш ефективні напрями та заходи для забезпечення стабільного та 
стійкого розвитку конкретного підприємства, дозволяє проводити ефек-
тивний вибір необхідних заходів при різних проявах кризових ситуацій 
на певному підприємстві. Результати проведеного статистичного аналі-
зу первинної експертної оцінки важливості антикризових заходів з за-
пропонованої сукупності показали, що тільки частина антикризових 
заходів, хоча і більша, має узгоджені друг з другом оцінки експертів. Ця 
неузгодженість, на думку автора, багато в чому залежить і від того, які 
підприємства представляють експерти, які особливості мають місце в 
виробничій діяльності цих підприємств і т.д. Особливе значення в цьому 
сенсі мають розмір підприємства, серійність продукції, що випускаєть-
ся, та форма власності підприємства.  
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ПРОБЛЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 
ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Specific entities of value-added tax compensation mechanism are observed in the 
article. A problem of value-added tax compensation in Ukraine is discovered. 
Ukrainian laws on relations between taxpayers and the state are considered and ana-
lyzed. Genesis of the mentioned problem is elucidated. A mechanism and a track of a 
solution to the problem of value-added tax compensation are proposed.  

В статье рассмотрены особенности и механизмы  компенсации налога на до-
бавленную стоимость. Раскрыта проблема компенсации налога на добавлен-
ную стоимость в украине. Рассмотрено и проанализировано законодательство 
Украины,которое регулирует отношение между государством и платильщика-
ми налогов. Исследовоано возникновение указанной проблемы. Предложены 
механизмы и пути решения проблемы компенсации налога на добавленную 
стоимость. 

Податок на додану вартість є основною складовою податкових 
систем багатьох країн і використовується більш ніж у 100 державах 
світу. Його широке розповсюдження спричинене широкою базою опо-
даткування, нейтральністю щодо платників та об’єктів оподаткування, 



надійністю та стабільністю надходжень. Проте податок має і багато вад. 
Зокрема, якщо сума податкового кредиту перевищує суму податкових 
зобов’язань, тоді сума такого перевищення підлягає відшкодуванню зі 
Скарбниці. Саме відшкодування є однією з найважливіших проблем 
багатьох країн, де використовується податок на додану вартість. 

Необхідність вирішення проблеми шляхом визначення оптималь-
них механізмів з відшкодування ПДВ обумовлює актуальність теми до-
слідження. 

Практичне значення статті полягає у тому, що її напрацювання 
можуть бути використані на практиці особами, що планують реформу-
вати механізми відшкодування ПДВ та досліджувати це питання. 

Мета статті полягає у визначенні шляхів для покращення механі-
зму з відшкодування ПДВ у сучасних умовах на території України. 

Методологічною основою роботи є принципи об’єктивності і сис-
темності; методи спостереження, аналізу і синтезу, порівняння і абстра-
гування. 

Проблеми функціонування та реформування податку на додану 
вартість в Україні досліджувалися такими авторами як Азаров М. Я., 
Вінник О. М., Данілов О. Д., Єфименко Т. І., Ярошенко Ф. О. та інші [1-
5]. Шляхи вирішення зазначеної проблеми розглядали і іноземні науко-
вці [6-8]. Напрацювання вітчизняних та іноземних авторів стали теоре-
тично-методологічною базою даного дослідження. 

Основою для написання статті стало вивчення законодавства, яке 
регулює відшкодування ПДВ (Закон «Про податок на додану вартість» 
та «Порядок відшкодування податку на додану вартість», затверджений 
Державною податковою адміністрацією та Державним Казначейством ) 
[9-10].  

Сьогодні в Україні адміністрування податку на додану вартість є 
проблемним – ряд політиків та науковців радять відмінити цей податок і 
замінити його податком з обігу [11]. Але ПДВ є обов’язковим податком 
в країнах ЄС, до яких бажає приєднатися й Україна, і відмова від нього є 
кроком назад від інтеграції до європейського податкового поля. 

За програмою новообраного Президенту України Віктора Януко-
вича проблему з ПДВ мають вирішити: 1) більш ретельний контроль за 

чиновниками, які приймають участь у процесі відшкодування ПДВ; 
2) проведення автоматичного відшкодування ПДВ; 3) обслуговування 
наявного в Україні боргу у 20 мільярдів гривень з відшкодування ПДВ 
за рахунок випуску додаткових державних облігацій [12]. 

Спеціалісти відзначають також необхідність створення резервно-
го фонду відшкодування ПДВ, кошти якого не враховувалися би при 
плануванні державних видатків. Кошти фонду можуть направлятися на 
виконання державних зобов’язань з відшкодування лише в разі неви-
конання плану надходжень ПДВ до бюджету або перевищення фактич-
ним обсягом вимог на відшкодування їх прогнозного обсягу [1]. 

Існують також приклади міжнародного досвіду, які можуть стати 
в нагоді під час вирішення проблеми відшкодування ПДВ в Україні. 
Наприклад, у Канаді, якщо сума відшкодування ПДВ перебільшує по-
даткові зобов’язання платника ПДВ, то цей надлишок за заявою плат-
ника може бути перенесений на майбутні періоди та зменшувати май-
бутні податкові зобов’язання [13].  

У багатьох країнах, що розвиваються, відшкодування здійсню-
ється лише підприємствам-експортерам, а інші платники можуть пере-
нести таку суму в рахунок майбутніх платежів з ПДВ. [6].  

Одним із шляхів вдосконалення системи відшкодування є 
групування платників податку (експортерів). При цьому підприємства 
певних груп (групи) отримують право на відшкодування податку про-
тягом кількох тижнів з моменту подання заяви [6].  

Іншою альтернативою вдосконалення механізму відшкодування 
ПДВ є схема із застосуванням банківського сектора. За нею платник, 
який бажає отримати відшкодування, повинен покласти на спеціальний 
строковий банківський рахунок грошовий внесок (у розмірі суми відш-
кодування або її частини), на який протягом визначеного терміну нара-
ховуватимуть відсотки. Одразу після депонування коштів такий плат-
ник отримує на свій поточний рахунок суму бюджетного відшкодуван-
ня. А зазначений вище депозит слугує забезпеченням повернення суми 
відшкодування у випадку, якщо експортер не має право на таке відш-
кодування [9]. 



Іншим варіантом цієї схеми є надання банком кредиту експортеру 
під заставу майбутнього бюджетного відшкодування податку на додану 
вартість. Такий механізм був запроваджений у Китаї в результаті рефо-
рми 1998–2001 рр.  

Спираючись на існуючий досвід і світову практику варто запро-
понувати наступні пропозиції щодо організації відшкодування ПДВ в 
Україні. 

1. Проблеми з відшкодування ПДВ можна вирішити за допомо-
гою: а) взаємозаліку зобов’язань із повернення ПДВ за рахунок подат-
кових зобов’язань платника ПДВ або кредиторів платника ПДВ; б) спи-
сання і реструктуризації боргу уряду з відшкодування ПДВ пропорційно 
до списання і реструктуризації боргу платників податків перед бюдже-
том; в) виплати заборгованості бюджету платникам податків за рахунок 
державного бюджету; г) запровадження різноманітних механізмів, які б 
дозволяли відшкодовувати ПДВ шляхом співпраці з банківською сфе-
рою шляхом надання пільгових кредитів, або депозитів. 

2. Проблеми існування тіньових схем з відшкодування ПДВ мож-
на вирішити наступними способами: а) проводити детальну перевірку 
усіх, хто подав заявку на відшкодування ПДВ (можливо шляхом неза-
лежного аудиту); б) створити єдиний дуже ретельно перевірений реєстр 
усіх експортерів, які претендують на відшкодування ПДВ. 

3. Проблему недосконалого законодавства, яке відповідає за пода-
тковими відносинами між державою та платниками податків, можна 
вирішити шляхом створення нового переробленого покращеного подат-
кового кодексу. Кодекс мав би містити у собі усю законодавчу базу, 
необхідну для регулювання інвестицій. Закони, які увійдуть до кодексу, 
потрібно доопрацювати, збалансувати та викласти в одній редакції. 
Складання кодексу, змогло б вирішити проблему суперечливості різно-
манітних нормативно-правових актів та створити єдине вичерпне дже-
рело усіх необхідних положень, що спростило б пошук та порівняння 
положень, які зараз існують у розрізненому вигляді. 

4. Реформувати статус Міністерства фінансів і досягнути гармоні-
зації із законодавством ЄС. Згідно міжнародних стандартів, Міністерст-
во фінансів повинне мати право накладати вето на законодавство, що 

стосується бюджету, яке створює перешкоди для виконання бюджету 
поточного року.  

 Разом з тим необхідно провести принциповий перегляд усіх 
пільг, щоб відновити функціональну форму закону, яка мала місце до 
1998 року. А саме, варто відмінити непрямі субсидії сільському госпо-
дарству за рахунок зменшення ставки ПДВ. Також необхідно розгляну-
ти особливі умови оподаткування та пільги для різноманітних галузей 
та регіонів України, які ускладнюють порядок стягнення та повернення 
ПДВ. Закон у свою чергу варто спростити. Соціально мотивовані пода-
ткові звільнення необхідно замінити цільовою грошовою допомогою. 

 На думку ЕВА (Європейської бізнес-асоціації), уряду необхідно 
законодавчо визначити, що термін перевірок для підтвердження задек-
ларованих для відшкодування сум ПДВ не повинен перевищувати 
15-20 днів і законодавчо закріпити відповідальність держорганів за 
невчасну компенсацію ПДВ [14]. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити такі висновки: 
досвід країн, що розвиваються, свідчить про значну кількість розроб-
лених, впроваджених і перевірених практикою важелів та інструментів, 
що використовувалися (та використовуються) задля вирішення про-
блеми відшкодування ПДВ, деякі з таких важелів та інструментів мо-
жуть бути використані і в Україні. 
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