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ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
Із здобуттям незалежності Україна самостійно визначає стратегію соціально-

економічного розвитку, розробляє та формує незалежну фінансову політику в контексті 
загальнодержавної економічної політики. Однією зі складових фінансової політики є 
фіскальна політика, частиною якої є податкова політика. Провідна роль у забезпеченні 
виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить 
податкам. Саме податково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними 
методами державного регулювання ринкової економіки, що застосовуються в більшості 
західних країн протягом багатьох десятиріч [1, с.70]. 

Згідно Податкового кодексу України, податок - це обов'язковий, безумовний платіж 
до відповідного бюджету, що справляється з платників податку [4]. Ставки податків 
установлюються Верховною Радою, а також місцевими Радами в межах їхньої компетенції 
відповідно до відповідних законів про оподатковування і не можуть змінюватися 
протягом бюджетного року.  

Проблеми реформування податкової політики зумовлені тим, що у ході 
здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі соціально-
економічні перетворення. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів 
оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише 
загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного 
підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна 
влаштовувати і державу, і платників податків.  

Державний бюджет - це фінансовий план видатків держави та джерел їхнього 
покриття (за рік). Згідно Бюджетного кодексу України,  бюджет – це план формування та 
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються 
відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Ідеологією формування бюджету національної економіки виступає визначення 
джерел і сум надходжень коштів до нього, державних видатків та шляхів покриття 
дефіциту бюджету. Завданням державного бюджету є підтримка ринкової рівноваги і 
стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки. Через 
державний бюджет розподіляється близько 70% національного доходу країни. Сутність 
держбюджету визначається соціально-економічним ладом, природою, завдання і 
функціями держави. 

Державний бюджет складається з доходів та видатків. Доходи державного бюджету - 
це сукупність грошових надходжень до централізованого фонду фінансових ресурсів 
держави, що використовуються нею для виконання її основних завдань і функцій. Доходи 
утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами 
податків, зборів, обов'язкових платежів, установлених законодавством. За Бюджетним 
кодексом, доходи бюджету — це всі податкові, неподаткові та інші надходження на 
безповоротній основі, справляння яких передбачено чинним законодавством України 
(включаючи трансферти, дарунки, гранти). Доходи бюджету класифікують на: податкові 
та неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти [5]. Видатки 
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бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та 
повернення надміру сплачених до бюджету сум.  

Аналіз податкових надходжень показав, що протягом 2013-2017 рр. найбільшу 
частку у доходах державного бюджету становлять ПДВ, питома вага яких склала 49% у 
2013 р.; податок на прибуток підприємств(16%), акцизний податок(13%) тощо. В 2017 р. 
дещо змінюється картина цих надходжень, оскільки найбільшу частку доходів, як і в 2013 
р. займає ПДВ – 45%, а далі слідує акцизний податок – 17%, і вже наступним податковим 
надходженням слідує податок на прибуток підприємств, який становив 11% з частки 
доходів до державного бюджету України (рис. 1). 

 
Джерело: [2,3] 

Рис. 1. Порівняльна діаграма частки податкових надходжень у доходах державного 
бюджетів у 2013 та 2017 роках 

 
Існує динаміка змін неподаткових надходжень, надходжень від операцій з капіталом 

та офіційні трансферти. Переважно з кожним роком простежується плавний зріст цих 
показників. Проте, у період з 2013р. по 2014 р., як надходження від НБУ, так і 
надходження від операцій з капіталом зменшується приблизно на 6 млрд. грн. Отже, як 
бачимо, за останні 5 років спостерігається збільшення податкових надходжень до 
державного бюджету майже по всіх податках. 

Згідно Податкового кодексу України, маємо наступні ставки податків в Україні: 
ПДФО – 18%, ЄСВ – 22%, військовий збір – 1,5%, податок на прибуток підприємств – 
18%, ПДВ – 20%. Порівнюючи ставки податків зарубіжних країн, можна помітити, що 
найбільшу ставку ПДВ має Австрія, базова ставка якої складає 32%, Данія – 25%, 
Норвегія – 23% тощо. Що стосується податку на прибуток підприємств, то найбільшу 
ставку цього податку має Данія – 48,5%, Норвегія – 39,65%, а, наприклад, в Сінгапурі ця 
ставка сягає лише11,75%. 

На обсяг податкових надходжень до бюджету впливають певні фактори. До 
факторів, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету, відносять 
макроекономічні чинники: розмір ВВП, який створюється країною, структура платіжного 
балансу, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, платоспроможність населення, 
нормативно-правове поле законодавчої бази.  

На обсяг податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники: 
вибір підприємствами виду свого оподаткування (спрощена система, єдиний податок 
тощо), наявність у підприємств податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів 
господарювання, розмір їх валового доходу, витрати на оплату праці в структурі 
собівартості продукції підприємства, середньооблікова чисельність працюючих, 
ефективність податкового менеджменту підприємств тощо. Усвідомлення зазначених 
факторів має важливе значення, оскільки вони визначають політику оподаткування 
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суб'єктів господарської діяльності, домогосподарств, і, отже, є орієнтирами для всіх 
суб'єктів економіки, фінансових менеджерів для формування і здійснення своєї податкової 
стратегії. 

Податки є не тільки основним елементом формування доходів бюджетів усіх рівнів, 
а й головним джерелом фінансування видатків на суспільні потреби: освіту, охорону 
здоров’я, соціальне забезпечення тощо, тому відсутність раціонально побудованої 
податкової системи може призвести не тільки до занепаду певної галузі виробництва, а й 
до економічної кризи в країні. Проте, сучасна податкова система України недосконала і 
має проблеми, які потребують негайного вирішення. Стягування податків в Україні є 
достатньо високим і гальмує розвиток економіки, а це створює загрозу для економічної 
безпеки держави, тому важливим завданням є оптимізація податкового навантаження на 
підприємстві. 
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ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ЇХ СТРУКТУРА  

В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
 

Грошові агрегати є вимірниками (показниками) грошової маси. Грошові агрегати 
використовуються для аналізу змін руху грошей на певну дату та/або за певний проміжок 
часу. 

У основу побудови грошових агрегатів покладено ранжирування матеріальних благ 
по ступені їх ліквідності. Під ліквідністю матеріальних благ розуміється їх здатність 
швидко і без особливих втрат звертатися в гроші. Ліквідність матеріальних благ 
вимірюється часом. Чим менше часу треба витратити, щоб обернути матеріальні блага в 
гроші, тим вище його ліквідність. Готівка володіє абсолютною ліквідністю, оскільки час, 
необхідний для його звернення в гроші, рівне нулю [1, с 30-32]. 

Готівка в обігу складає агрегат М0. Готівка складається з банкнот, білетів (якщо в 
країні емісійні центри) державної скарбівниць і металевих монет. Металеві монети 
складають незначну частину готівки (2% ̵̶̵ 3% у розвинених країнах). Звично вони не 
чеканяться з дешевих металів, щоб не допустити їх переплавлення подальшому продажу в 
злитках. Тому реальна вартість монет значно нижче номінальній.  


