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Вагомий вплив на соціально-економічну ситуацію в державі справляє 

податкова система. Податкова система здійснює безпосередній вплив на 

розвиток підприємництва, є віддзеркаленням взаємин між державою та 

суспільством. Підвищення ефективності оподаткування створює стимули для 

розвитку підприємництва, призводить до підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. 

Податки є особливим інструментом державного управління, який здатен 

як позитивно так і негативно впливати на конкурентоспроможність 

підприємства. 

Результати досліджень міжнародних організацій засвідчують, що 

українська система оподаткування є однією із найбільш обтяжливих у світі. У 

рейтингу простоти і зручності податкових систем Paying Taxes, підготовленому 

Світовим банком разом з Price Waterhouse Coopers, у 2013 році Україна посіла 

165 сходинку з-посеред 185 країн. 

Середньостатистичне вітчизняне підприємство щорічно сплачує 28 

податків і платежів, (для порівняння: у Франції, Латвії та Китаї – 7, Швеції – 2, 

Аргентині, Данії, Канаді – 9, Чехії – 12, США – 10, Грузії – 12, Білорусі - 107), 

на ведення та адміністрування яких витрачає 491 годину (середній показник у 

світі 267 год.). Загальний обсяг витрат бізнесу на сплату податків і підготовку 

податкової звітності сягає 0,7% ВВП. Загалом же на сплату податків українські 

підприємці спрямовують понад 55% прибутку (при оптимальному рівні 

навантаження у 30%).  

Основними вадами податкової системи є: нестабільне та суперечливе 

законодавство, високе податкове навантаження економіки, недосконалий 

механізм справляння податків.  

Сталий економічний розвиток України потребує певних умов, і однією з 

таких умов є врегульована, стабільна, законодавчо прописана податкова 

політика. Оскільки Україна обрала євроінтеграційний курс, то стає зрозумілим, 

що її податкова система має відповідати європейським прагненням. Інакшим 

чином не вдасться забезпечити належний рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств та залучити в країну потенційних інвесторів. 

Створення прозорих правил ведення господарської діяльності та 

оподаткування, а також забезпечення єдиних справедливих підходів до всіх 

суб’єктів податкових правовідносин сприятиме укріпленню партнерських 

відносин між громадянами, суб’єктами господарювання, державою і 

міждержавними організаціями. Вказане також має призвести до збільшення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, зростання прибутків підприємств та 

доходів громадян. 
  


