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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ – 

НЕДОЛІКИ ТА УРОКИ 

Хваджа M. Султан 

Вступ 

Реформатори в уряді та парламенті України боролись за 
подальший рух у напрямку економічних реформ, однак досягли 
незначних успіхів. Влітку 1996 р. та у першій половині 1997 р. 
уряд намагався провести через Верховну Раду пакет реформ, які 
дали б можливість зрушити з місця та досягти певних успіхів у 
сфері податкової та структурної реформ, дерегуляції, 
реформування фіскальної політики та фінансового сектора. На 
жаль, вдалося провести лише кілька заходів стосовно 
оподаткування (прийняття нового закону про ПДВ та закону про 
податок з прибутку підприємств (ППП), проте навіть вони були 
піддані гострій критиці та частим переглядам. Підтримка 
реформ з боку парламенту, та навіть і уряду, була дуже слабкою і 
нерішучою. На відміну від Польщі, де сформований 
Солідарністю уряд намагався якнайшвидше запровадити 
програму загальної стабілізації та лібералізації, відому як “план 
Балсеровича” (Wellisz, Kierzkowski and Okolski 1993), в Україні не 
було парламенту, орієнтованого на проведення реформ. В 
парламенті не виявилось жодної групи або коаліції партій, які б 
мали більшість. Складалось враження, що це орган без 
визначених орієнтирів. Група комуністів була найбільшою, хоча 
й вони не мали більшості. Таким чином, з боку парламенту не 
було ніякого сприяння проведенню реформ. Навпаки, парламент 
дуже часто блокував навіть ту невелику кількість спрямованих 
на реформування заходів, стосовно яких йому було необхідно 
прийняти рішення.  

Реформи та вибір громадськості 

Готовність і бажання запроваджувати реформи мають виходити 
зсередини країни. Реформа – це справа вибору громадськості. 
Якщо люди хочуть реформ, вони вибирають орієнтований на 
проведення реформ парламент, який змушував би уряд їх 
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здійснювати. Політики, у свою чергу, повинні переконати людей, 
що реформи, які вони розпочинають, будуть корисними для 
країни у довгостроковій перспективі, навіть якщо перші роки 
реформування можуть викликати труднощі та болючі ситуації. 
Податкову реформу, як і інші економічні реформи, можна 
здійснити лише за умов достатньої волі політичного керівництва 
та підтримки з боку тих, хто виступає за реформи, і лише тоді, 
коли можна буде подолати опір противників реформування 
(Hamada 1994). 

Перелік країн, які вдалися до реформ, намагаючись 
змінити існуючу систему та відійти від свого минулого, включає 
Польщу, країни Балтії, Угорщину та, з недавнього часу, 
Болгарію. Проведення ж реформ в Україні відбувалось не 
внаслідок усвідомлення їх необхідності, а з огляду на різні 
зовнішні причини, такі як необхідність виконання умов МВФ 
для одержання кредиту. Такі реформи можуть виявитись 
напівзаходами з небезпечними наслідками. 

Запровадження структурних реформ та дерегуляція 
відбувались дуже повільними темпами в Україні. Але без них 
майже не залишається надії на економічне зростання. Без 
економічного зростання немає надії на поліпшення ситуації зі 
збиранням податків. Лише у 1998 р. податкова заборгованість 
(за даними Міністерства фінансів) підскочила з майже 2 
млрд.грн. на початку року до близько 9 млрд.грн. у грудні. 
Великі державні підприємства продовжують виробляти 
продукцію, яку не можуть продати, тож бартер стає 
найзручнішим варіантом виплати заробітної плати робітникам, 
оплати постачальникам та сплати податків уряду. Субсидії 
підтримують такі підприємства на плаву, але перешкоджають їх 
реструктуризації. На багатьох приватизованих підприємствах 
залишається те ж саме керівництво, і вони продовжують 
функціонувати, як старі радянські підприємства. Таким чином 
їх стан та умови функціонування дуже подібні до таких на 
державних підприємствах або навіть ще гірші. Сучасна 
податкова система потребує процвітаючого приватного сектора, 
підприємства якого працювали б для одержання прибутку в 
умовах жорстких бюджетних обмежень. Ці базові ринкові 
принципи є дуже вразливими в Україні. 

Досвід України у запровадженні податкових реформ 

Фіскальний тягар видається найсерйознішим стримуючим 
фактором на шляху стабілізації, проте чим швидше будуть 
здійснені лібералізація та реформування економіки, тим 
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слабшим буде це стримування (Blejer and Marko Skreb 1997). 
Тож проведення податкової реформи є логічним пріоритетом на 
перехідний період. Україна зробила рішучу спробу провести 
податкову реформу у період з 1995 р. до середини 1997 р. Після 
цього вона втратила стимул до реформування. Нова 
капіталістична еліта, інтереси якої спрямовані або на 
монополізацію, або на бездіяльність (тобто бажання жити за 
рахунок раніше нажитого капіталу) виникла на руїнах старої 
комуністичної “патріархальної” еліти та використовує свій вплив 
для гальмування реальних реформ або їх заморожування у стані 
зародку, що відповідає їхнім інтересам (Havrylyshyn 1997). Це 
стає очевидним, якщо ми звернемо увагу на відкладання з дня 
на день проведення реформ. 

Візьмемо приклад з податком на додану вартість (ПДВ). 
Виважений закон про ПДВ, що базується на моделі ЄС, було 
запроваджено у квітні 1997 р. Замість того, щоб підтримати 
стабільність цього закону, до нього періодично вносились зміни, 
які вихолостили його основні принципи. В жовтні 1997 р. 
головний принцип нарахування ПДВ, згідно з яким податкові 
зобов’язання виникають на основі накопичення доходів, було 
замінено на касовий принцип. Це полегшило для платників 
податків можливість уникати його сплати з мотивуванням, що 
виручка за продаж іще не надійшла. Без ефективного механізму 
перевірки інформації такі заяви дуже важко спростувати. І хоча 
у жовтні 1997 р. деякі пільги по сплаті податків було скасовано, 
енергетичний сектор все ще не платить податків. Звільнення від 
сплати ПДВ було поширене на товари критичного імпорту, які 
визначено у переліку товарів, затвердженому Кабінетом 
Міністрів. З жовтня 1998 р. метод нарахування ПДВ на 
накопичення доходів було відновлено, але його застосування у 
сфері постачання електроенергії населенню та державним 
установам було відкладено до 2003 р. Водночас було введено 
систему авансових платежів ПДВ. Однак, зважаючи на те, що 
ПДВ вже був отриманий на стадії кожної операції по додаванню 
вартості, видається нелогічним одержувати його авансовим 
платежем, як це робиться у випадку з податком з прибутку.  

Закон про податок з прибутку (ППП) було прийнято 
наприкінці 1997 р., але продовжувалось обговорення змін до нього 
стосовно відрахувань на амортизацію1. Було внесено декілька 
уточнень до законів про бюджет з метою обмеження таких 
відрахувань тільки частиною рівня, який дозволяється 
законодавством.  

Проект закону про податок з нерухомості знаходиться у 
парламенті з середини 1997 р., але майже зовсім не зрушив з 
місця. Слабкий статус приватної власності на землю та самого 
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земельного ринку значно ускладнили введення податку з 
нерухомості. 

Проект закону про новий прибутковий податок з громадян 
знаходиться у парламенті більше року і розглядався лише на 
одному слуханні у парламенті попереднього скликання. Новий 
парламент, обраний у березні 1998 р., ще не приступав до його 
розгляду. 

Новий єдиний сільськогосподарський податок призвів до 
запровадження спеціального галузевого податку, який замість 
гармонізації податкової системи спричинив ще більшу її 
сегментизацію. Він підриває принцип єдиних податків, який не 
створює галузевих диспропорцій. 

Проблеми зі структурою податків 

Економіка України характеризується високим фіскальним 
тягарем, вузькою податковою базою, великим обсягом тіньової 
економіки та значною деформацією цін, створеною високими 
податками на заробітну плату. 

Фіскальний тягар 
В Україні фіскальний тягар (бюджетні надходження плюс 
позабюджетні податки) залишався на рівні 37% ВВП (граф.7.1). Це 
для неї дуже високий рівень. Фіскальний тягар країни тісно 
пов’язаний з рівнем її доходу. У країнах з високим рівнем доходу 
спостерігається тенденція до більш високого рівня податків 
відносно ВВП – між 35 та 55%, в той час як в країнах з низьким 
рівнем доходу має місце тенденція до набагато меншого їх рівня – 
15–30% (Міжнародний Валютний Фонд). За останні 8 років 
офіційний ВВП України на душу населення впав до 40% рівня 
1990 р. При меншій сумі, ніж 1 000 дол.США на душу населення, 
дохід вважається дуже низьким, щоб підтримувати рівень 
податків у 37%. 

Графік 7.1 
Фіскальний тягар (бюджетний + позабюджетний) 
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Примітка .  Дані Міністерства фінансів та з проекту бюджету (№2) на 1999 р. 
(N.B. Позабюджетні податки включають Пенсійний фонд та декілька інших 
менших фондів) 

В Україні сегмент економіки, який функціонує за 
ринковими принципами та дає прибуток, є дуже невеликим. 
Відповідно й податкові платежі грошима становлять лише 
2/3 фіскальних надходжень. Ще одна третина збирається за 
рахунок взаємозаліків або бартеру головним чином із 
збиткових підприємств, які нездатні продавати свою 
продукцію за гроші. Більшість податків, сплачених шляхом 
взаємозаліку або бартерними операціями, сплачується не за 
ринковими цінами. Таким чином вартість податкових 
надходжень часто є набагато нижчою за номінальну вартість 
взаємозаліку (Thirsk and Ricoy 1999). 

Розподіл фіскального тягаря 

Ще більше значення, ніж сам фіскальний тягар, має його 
нерівномірний розподіл. Це показано у графіку 7.2, де також 
дається оцінка податків, сплачуваних офіційною та неофіційною 
економіками. У 1998 р. офіційний ВВП становить близько 100 
млрд. грн. Сюди входить офіційний сектор, частина сектора 
тіньової економіки, яка включена2 у офіційний ВВП, та 
частина натурального господарства. Крім того, ми оцінили 
неофіційну економіку ще в 60 млрд.грн. (50 млрд.грн. – 
тіньова економіка та 10 млрд.грн. – натуральне господарство). 
Натуральне господарство податків не сплачує. Тіньова 
економіка сплачує деякі непрямі податки (ПДВ та акцизний 
збір) – біля 7% своєї доданої вартості. В офіційній економіці 
сільське господарство, гірничодобувна та енергетична 
промисловість разом з багатьма державними підприємствами 
сформували “в’ялий” сегмент, який підтримується прямими 
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субсидіями, звільненнями від податків, пільговими кредитами 
та списанням податкової заборгованості. Їх фіскальний тягар 
є невеликим: біля ¼ їхньої загальної доданої вартості. 
Нормальні ринково орієнтовані підприємства, які стикаються 
з жорсткими бюджетними обмеженнями та сплачують всі 
податки, змушені сплачувати у податках половину своєї 
доданої вартості. 

Податковий тягар створює неправильні мотивації. Він 
карає рентабельні підприємства, які функціонують в офіційній 
економіці. Шляхом перерозподілу обмежених фінансових 
ресурсів від рентабельних підприємств до збиткових 
стимулюється неефективне асигнування, що перешкоджає 
зростанню. Тягар високих податків та драконівські податкові 
процедури, такі як картотека 23, змушують людей уникати 
зберігання своїх грошей в банках. За твердженням Української 
асоціації банків, нарахування на банки за картотекою 2 є 
вищими за суму всіх активів банківської системи. 

Графік 7.2 
Розподіл фіскального тягаря  

між різними сегментами економіки 

 

Примітка .  Оцінка Гарвардського інституту міжнародного розвитку на 
основі макроекономічної бази даних HIID-CASE  
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Великий сектор тіньової економіки 
Високий податковий тягар та надмірне регулювання є 
основними причинами того, що тіньова економіка в Україні 
досягла величезних розмірів. Надмірне регулювання робить 
операційні витрати на ведення легального бізнесу надзвичайно 
високими, що штовхає багато підприємств у тіньову економіку.  

За логікою, людина уникатиме сплати податків, якщо 
вартість уникнення є нижчою за вигоди, які це уникнення дає. 
Це можна виразити такою формулою: 

Bte + Bcc > Ce + Ch + piCr + Ctm , 
де: 
Bte – розмір податку від сплати якого ухиляються; 
Bcc – заощаджена вартість виконання податкового законодавства; 
Ce – прямі витрати на ухилення (витрати на операції з готівкою, на 
приховування запасів та обсягу продажу, на ведення подвійної 
бухгалтерської звітності); 
Ch – витрати на приховування ухилення (витрати на знешкодження 
можливих шантажистів, на хабарі податковим інспекторам та мафії); 
p – ймовірність/ризик бути спійманим (це залежить від ефективності 
та пильності податкової адміністрації); 
Cr – вартість ризику (залежить від штрафних санкцій, ймовірності 
тюремного ув’язнення та від того, як особа сприймає ці види 
покарання, тобто наскільки людина не схильна до ризику); 
i – ступінь упевненості у покаранні, якщо будеш спійманим (залежить 
від непідкупності та чесності податкових чиновників і від того, 
наскільки легко чи важко відкупитись);  
Ctm – податкова етика (особистий дискомфорт – залежить від того, до 
якої міри особа відчуває себе винуватою за несплату податків, а також 
від того, як сильно вона буде тривожитись. Вплив оточення – це, 
якоюсь мірою, аспект культури, який залежить від того, чи роблять те 
ж саме громада, друзі, родичі та колеги і чи вважають вони це 
розумним, чи зневажають тих, хто ухиляється від сплати податків). 

В Україні ми маємо як високі податки, так і високі витрати 
на виконання податкового законодавства. Це робить вигоди від 
ухилення дуже високими. Водночас слабка адміністрація дуже 
зменшує шанси бути спійманим, а наявність корупції дозволяє 
легко відкупитись, якщо тебе спіймають. Також майже немає 
тиску до сплати податків з боку оточення. Таким чином, вартість 
ухилення від сплати податків невелика. Взагалі, вигода від 
ухилення набагато вища. Якщо податки зменшити, процедуру 
спростити, а роботу адміністрації зробити ефективнішою та 
справедливішою, ситуація покращиться. 
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Деформація цін, спричинена податками  
на заробітну плату 
Велику частину фіскального тягаря – близько 10% ВВП – 
становить Пенсійний фонд (платежі до Чорнобильського фонду 
відмінено з 1999 р.). Крім того, існують інші податки на 
заробітну плату (фонд зайнятості, фонд соціального страхування 
та інші), які всі разом роблять працю дуже оподатковуваною 
(граф.7.3). Це не стимулює до найму та перешкоджає 
ефективному використанню людських ресурсів, по яких Україна 
має певні переваги. До того ж, енергія, що є головним 
предметом імпорту України, має дуже невисоке оподаткування. 
Цьому секторові надані декілька податкових пільг та субсидій, а 
акцизний збір на бензин низький. Роблячи працю дуже дорогою 
через високі податкові ставки, а енергію дешевою за рахунок 
субсидій, Україна втрачає ті переваги, які вона мала у трудових 
ресурсах, та надмірно споживає енергетичні ресурси, значну 
частину яких імпортує. 

Графік 7.3 
Основні податки 1996–1999 рр. 
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Примітка .  Дані Міністерства фінансів та з макроекономічної бази даних 
ГІМР-КИЇВ  
(N.B. Дані 1999 р. – на основі проекту бюджету на 1999 р.) 

Теоретична основа  
для виваженої податкової політики 

Економісти та філософи, починаючи з Адама Сміта, 
висловлювали погляди на те, з чого складається хороша 
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податкова система (Musgrave and Musgrave 1989). ЇЇ 
найважливіші складові такі. 

Економічна ефективність. У визначенні податків та їх обсягів 
необхідно виходити з того, щоб мінімізувати їх вплив на 
прийняття рішень з питань економічної політики на ефективних 
в інших відношеннях ринках. Втручання призводять до втрати 
ефективності, яку потрібно звести до мінімуму. В Україні, 
враховуючи рівень виробництва, буде важко досягти тривалого 
економічного зростання, якщо податковий тягар не знизиться до 
рівня близько 25–30% офіційного ВВП. 

Економічне зростання. Податки повинні заохочувати 
заощадження та інвестиції. В залежності від економічної 
ситуації в окремій країні, структура податків повинна сприяти 
використанню фіскальної політики для досягнення стабілізації 
та економічного зростання. 

Справедливість. Розподіл податкового тягаря повинен бути 
справедливим. Кожен повинен сплачувати свою справедливу 
частку. Люди з рівними можливостями повинні сплачувати 
однакові податки (так звана “горизонтальна” справедливість), 
а люди з більшими можливостями повинні сплачувати більші 
податки (так звана “вертикальна” справедливість). Система, 
яка не є справедливою та дозволяє довільне зниження 
податкової ставки, не користується повагою та зменшує 
бажання виконувати її вимоги. 

Низька вартість виконання законодавчих вимог. Якщо побічні 
витрати на виконання вимог та процедури податкового 
законодавства є високими, люди мають більше підстав до 
ухилення від сплати податків. 

Низькі адміністративні витрати. Адміністративні витрати 
повинні бути низькими для того, щоб чисті надходження від 
оподаткування, які доступні уряду, були адекватними. 
Податкова системи повинна використовувати методи, які 
вимагають найменших витрат. Наприклад, здійснювати 
перевірку правильності нарахування податків у всіх 
податкових деклараціях дорого. Такі аудити виявляються не 
дуже добре зфокусованими. Вибірковий дослідницький аудит 
малого проценту випадків (який застосовується у багатьох 
країнах) зазвичай дає кращі результати по виявленню обману 
та зменшенню ухилень від сплати податків. 
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Простота і стабільність. Якщо податкові надходження 
зазнають значних коливань у певний період, це матиме 
негативний вплив на державні програми. Постійні зміни у 
ставках, правилах та пільгах (як це відбувається в Україні) 
ускладнює для приватного сектора планування довгострокових 
інвестицій. У цьому разі податки стають джерелом значного 
ризику. 

Що необхідно зробити 

Податкові можливості країни тісно пов’язані з рівнем ВВП на 
душу населення. Країни з таким, як в Україні, рівнем доходу 
зазвичай мають податковий тягар близько 25% (Міжнародний 
Валютний Фонд)4. Це приблизно відповідає рівню збирання 
податків грошима як процент ВВП в Україні. Хоча фіскальний 
тягар становить 40% ВВП, приблизно третина податків 
сплачується шляхом взаємозаліку або бартеру (Thirsk and Ricoy 
1999). Нижчий фіскальний тягар сприятиме економічному 
зростанню та стимулюватиме людей до виходу з тіньової 
економіки. Це має поліпшити рівень виконання вимог 
податкового законодавства. На жаль, за останні три роки не 
відбулось жодних відчутних змін ні у фіскальному тягарі, ні в 
бюджетних пропозиціях на 1999 р. 

Для кращого розподілу фіскального тягаря нам необхідно 
збільшити питому вагу непрямих податків, ВВП, мита на імпорт 
та акцизних зборів (особливо на товари, які широко 
споживаються в тіньовій економіці). Це допоможе збільшити 
надходження податків від споживання, отриманих з прибутків, 
вироблених в тіньовій економіці, що разом зі скасуванням 
більшості податкових пільг, розширить податкову базу. 
Збільшення надходжень від непрямих податків допоможе 
зменшити тиск прямих податків – прибуткового та на заробітну 
плату. 

Надзвичайно складно уникнути сплати акцизних зборів та 
ПДВ на електроенергію. Крім цього, оскільки електроенергія є 
важливим ресурсом для більшості видів економічної діяльності, 
оподаткування електроенергії сприятиме виконанню податкових 
зобов’язань у похідних видах діяльності. Україна повинна і далі 
підвищувати ставку акцизного збору на нафтопродукти, щоб 
частка акцизних зборів у ВВП поступово збільшилась до 4% – 
середнього рівня у країнах Східної Європи. 

Для зменшення податкового тягаря на оплату праці 
необхідно провести пенсійну реформу, щоб від системи 
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відчужених пенсійних виплат перейти до повністю фінансованої 
системи, яка базується на індивідуальних пенсійних рахунках. 

Висновки 

Загальний напрям податкової реформи України – це 
розширення податкової бази та скасування податкових пільг. 
Податкова нейтральність в усіх секторах сприятиме розвитку 
приватного підприємництва. Податкова система не повинна 
деформувати динаміку споживання та виробництва. Вона не 
повинна віддавати перевагу одному сектору за рахунок інших. 
Податки мають стимулювати заощадження та інвестиції. В 
Україні буде важко досягти економічного зростання, якщо 
податковий тягар не буде значно зменшено – приблизно до 25–
30% офіційного ВВП. 

Якщо податкове законодавство змінюється так сильно, як 
в Україні, то планування довгострокових інвестицій для 
приватного сектора ускладнюється. Податки стають джерелом 
великого ризику. Якщо витрати на виконання податкового 
законодавства є високими, тенденція до ухилення від сплати 
податків посилюється. 

Необхідно зміцнити дохідну базу бюджетів органів 
місцевого самоврядування шляхом запровадження на місцевому 
рівні стабільного податку з нерухомості з одночасним наданням 
дозволу на приватну власність на землю, що сприятиме розвитку 
ринку земельних ресурсів.  

Податкова адміністрація повинна бути менш свавільною 
у своєму підході до платників податків. Системи на кшталт 
картотеки 2 змушують людей переходити у тіньову 
економіку. Зазвичай, чим більше контактів з фіскальними 
органами, тим сильнішим є опір сплаті податків. Чим більше 
податковий інспектор перевіряє, відвідує або ревізує 
платників податків, тим сильніше бажання людей ухилитися 
від їх сплати. Якщо ж натомість податкові органи 
одержуватимуть інформацію, джерелом якої буде третя 
сторона, та будуть намагатися зловити тих, хто ухиляється від 
сплати податків, шляхом порівняння одержаної інформації з 
фактичними даними, представленими платниками податків, 
то рівень виконання податкових зобов’язань буде вищим. Крім 
того, необхідно спростити податкові процедури, щоб не було 
потрібно так часто заповнювати податкові декларації, і щоб це 
не було надто дорогим і дуже складним завданням. 

Нарешті, податкова реформа має бути частиною 
всеохоплюючих структурних реформ. Було б дуже важко 
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трансплантувати сучасну податкову систему у середовище, в 
якому ринки недостатньо розвинуті, продовжують існувати такі 
примітивні методи, як бартер, банківська система майже не 
розвинута, а засоби забезпечення виконання зобов’язань – 
неефективні. Таким чином, дуже важливо завершити 
проведення структурних реформ, які підтримали б 
запровадження податкової реформи. 

Примітки 

1Новий закон про амортизацію був прийнятий парламентом 
попереднього скликання, проте Президент наклав на нього вето. 
Закон містив деякі положення, які відрізняли його від закону 
про ППП, особливо стосовно інфляційної індексації та 
прискореної амортизації.  
2Оцінка групи економічного моделювання CASE-HIID, проект 
макроекономічної політики в Україні, Київ. 
3Картотека 2 – це система, за допомогою якої податкові органи 
конфіскують банківський рахунок підприємства, якщо воно 
своєчасно не сплатило податки. Це робиться без звернення до 
судової системи та підприємству навіть не надається можливість 
заплатити або пояснити.  
4Дивись також Papaphilippou, A. A Note on Revenue Capacity and 
Structural Factors in FSU Economies with some Implications for 
Ukraine. Kiev: TACIS, mimeo, 1999. для оцінки дохідних 
можливостей України на основі порівняльного аналізу. 
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