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Анотація.У статті досліджено сучасний стан, проблеми та виявлені основні 

недоліки податкової системи України. Запропоновано шляхи вдосконалення 

ефективності податкової системи, через вдосконалення податкового 

законодавства. Зроблені висновки щодо вдосконалення сучасної податкової 

системи України. 
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Досягнення економічної ефективності країни можливе лише за умов 

вдосконалення податкової системи та законодавства. Податкова система на 

сьогоднішній день відіграє одну із найважливіших ролей у становленні 

фінансової стабільності України. Часті зміни податкового законодавства 

приводить до постійного моніторингу чинних законів. Бо саме податки є 

потужною зброєю перерозподілу доходів фізичних та юридичних осіб, а також 

є обов’язковим атрибутом фінансової системи. Після прийняття нової редакції 

Податкового кодексу України податкова система вийшла на новий рівень 

свого  розвитку, наближаючись до Євростандартів, але проблеми які потрібно 

вирішити, шляхом вдосконалення податкового законодавства та 

впровадження ефективної податкової політики, все ж залишилися. 

Питанню аналізу податкової системи та напрямків її вдосконалення 

приділяли свою увагу такі українські вчені: Ю.М.Мельничук, Н.М.Костіна. 

В.Л.Смагін, А.М.Соколовська, Л.Н.Буркова, Г.А.Білецька та інші. Проте на 

сьогодні питання вдосконалення податкової системи, у тому числі з 

урахуванням усіх питань та умов ринкової економіки з постійними змінами 

законодавств та сучасною Євроінтеграцією є дуже актуальною. 

Податкова система України є одна із найскладніших у правовій системі, 

проте тенденція щодо її нестабільності спостерігається протягом багатьох 

років, бо це дуже впливає постійно змінне  законодавство. Зміни в податковій 

системі хоч і направлені на вдосконалення , але вони не завжди працюють на 

її благо та на благо платників. Дивлячись на те, що податки беруть одну із 

найважливіших ролей на вплив суб’єктів господарювання, держава повинна 

допомагати  розвитку та більш ефективному вдосконаленню податкової 

системи. Питання вирішення проблеми неефективності податкової системи 

має здійснюватися шляхом вивчення, аналізу та розробки більш ефективних 

методів законодавчої бази України, а також світового досвіду у сфері 

оподаткування. 
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Зараз Україна йде шляхом Євроінтеграції, тому коригування діючого 

податкового законодавства має здійснюватися з урахуванням вимог  

Європейського Союзу, які в свою чергу мають свої Директиви щодо 

побудування системи оподаткування. Також слід звернути свою увагу на 

тлумаченням норм податкового законодавства України. Неоднозначне 

тлумачення норм податкового законодавства досить негативно впливає на 

діяльність об’єктів господарювання та на зовнішньоекономічну інвестиційну 

політику. 

Отже, для ефективного усунення недоліків, що існують у податковій 

системі та законодавстві України, в першу чергу  потрібно привести 

законодавчу базу відповідно до Директив та принципів Європейського Союзу. 

Перш за все , це стосується конституційних реформ, щодо чітко визначеного 

розділу повноважень між гілками влади. Для реалізації цілей України щодо 

більш ефективного функціонування слід провести податкову реформу, яка 

включала б в себе: 

1. Автоматизацію процесів оподаткування із залученням сучасних 

тезнологій; 

2. Адаптацію до сучасного законодавства Європейського союзу. 
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