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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В результаті переходу української економіки на європейський 
рівень та становлення в державі ринкових відносин, побудова 
досконалої та ефективної податкової системи залишається актуальною. 
Слід сказати, що на даний час окремі елементи податкового механізму 
вимагають заміни, так як діюча податкова система не відповідає в 
повному обсязі вимогам нинішнього стану економіки. Саме податкова 
система є головним джерелом формування дохідної частини бюджету 
України. В умовах становлення й реформування податкової системи 
України роль податкової безпеки є визначальною. На даний час 
податкова система України потребує ефективних змін, оскільки:

- податкова політика не спрямована на оптимізацію як інтересів 
держави, так і платників податків. Адже на сьогодні існує велика 
кількість податків, яка не є зрозумілою для платників. Потрібне 
об’єднання деяких податків для їх оптимізації та структуризації, це 
полегшило б платникам роботу зі звітністю та стало б більш доступним 
для суспільства. Також за рахунок оптимізації податків відбувалося б 
стимулювання підприємництва, що і розвивало бізнес, і приносило 
більші доходи державі. Треба відзначити, що відсутність належного 
податкового стимулювання спричиняє погіршення фінансової стійкості 
підприємств, падіння інвестиційної активності, зменшення темпів 
розвитку й упровадження нових технологій та інноваційної діяльності.

- потрібна оптимізація структури податків, вона повинна бути 
спрямована на збільшення у бік соціального страхування та на 
індивідуальний прибутковий податок

- заплутаність податкового законодавства сприяє розвитку тіньової 
економіки та ухиленню від оподаткування [1, с. 436].

Для вирішення даних проблем необхідне реформування податкової 
системи, тобто створення більш раціональної, що дасть можливість
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забезпечити сприятливі умови для збільшення споживчого попиту, 
податкових надходжень до державних цільових фондів та усіх рівнів 
бюджету, дозволить забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу 
та здійснення інвестицій.

Слід наголосити на тому, що на сьогодні до податкових загроз 
держави відносять: низький рівень податкової культури; існування 
податкової корупції; ухилення від оподаткування, надмірні витрати на 
утримання державного податкового апарату, необґрунтовані розбіжнос
ті у чинному податковому законодавстві, змінність податкової 
політики, зростання податкового боргу, нераціональність використан
ня податків [2, с. 165].

Важливою ж умовою забезпечення фінансової безпеки є побудова 
ефективної податкової системи та забезпечення ефективного запобі
гання податковій та економічній злочинності. Особливістю економіч
ної та податкової злочинності є високий ступінь латентності, що 
обумовлено наступним: відсутність потерпілих осіб, які зацікавлені в їх 
виявленні та розкритті (за виключенням держави в особі уповноваже
них органів); тривалий проміжок часу між скоєнням та виявленням 
злочину; винахідливість злочинців, використання ними недосконалості 
податкового законодавства для розробки напівлегальних схем 
уникнення оподаткування або значне заниження їхнього розміру; 
складність та недостатня відпрацьованість міжнародної взаємодії 
органів податкового контролю стосовно ухиляння від оподаткування 
експортно-імпортних операцій (як фіктивних, так і реальних).

Таким чином, щоб уникнути недоліків, які виникли у податковій 
системі, можна запропонувати наступні шляхи вирішення:

- податкові закони повинні мати мінімальну кількість особливих 
порядків, пільг та виключень;

- податки, які вважаються малоефективними повинні бути скасо
вані;

- податкове навантаження змістити в бік непрямих податків;
— збільшити роль ресурсних та екологічних платежів, місцевих 

податків;
- ввести рентні платежі не лише на видобуток нафти і газу, а на 

інші корисні копалини;
- удосконалити процедуру реєстрації та адміністрування зборів 

податків;
- здійснити реорганізацію органів державної податкової служби.
Слід сказати, що на сьогоднішній день Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов економічного зростання в Україні», в якому наголошується 
про збільшення ставок таких податків та зборів: плата за користування 
надрами для видобування корисних копалин, збір за користування 
радіочастотним ресурсом України, акцизного податку, екологічного 
податку. До того ж встановлена прогресивна шкала оподаткування

438



податком на доходи фізичних осіб, встановлено щорічне коригування 
бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком, а 
також відновлені особливості оподаткування податком на додану 
вартість діяльності підприємств, пов’язаної з реалізацією зернових і 
технічних культур.

Можна зробити висновок, що за допомогою закону, поліпшиться 
економічна ситуація в країні, але не на довгостроковий термін, 
оскільки в майбутньому може виникнути економічна криза, а також 
зниження життєвого рівня населення, оскільки не всі будуть в змозі 
виплачувати високі податки. До того ж це ніяким чином не зможе 
вплинути на осіб, які приховують свої реальні доходи та не сплачують 
за ними податки, тому державі ніякої користі щодо цього не буде, а від 
вказаної ситуації буде страждати середній прошарок суспільства.

Але слід додати, що за допомогою використання вищезазначених 
методів, можна досягти підвищенню життєвого рівня населення, 
економічного зростання в країні та сформувати досконалу, ефективну 
податкову систему, при цьому, щоб більш враховувались інтереси обох 
сторін — держави і платників податків, а також усувалась зацікавле
ність платників в податкових незаконних ухиляннях.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА

Тіньовий сектор економіки є складним, системним феноменом 
соціально-економічного життя будь-якої держави і суспільства. В 
даний час досить актуальна проблема оцінки масштабів тіньової 
економіки, так як її обсяги досягли розмірів, при яких їх недооцінки, 
неврахування призводять до значних помилок у визначенні макроеко-
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