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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

Сьогодні Україна вибудовує свого податкову систему, 

орієнтуючись на досвід найрозвиненіших країн світу. Адже 
податкова система є найважливішою основою економічної 
системи кожної розвиненої країни. 3 одного боку, вона 
забезпечує фінансову безпеку держави, а з іншого - виступає 

головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Жодна 
держава не може обійтись без належної організації податкової 

системи, що є головним у її відносинах з суб'єктами 
господарювання. Історично це найдавніша форма фінансових 

відносин між державою і членами суспільства. 
Податкова система України є однією з найскладніших у 

світі - непрозора, з неефективним адмініструванням та значною 

частиною корупційних схем. По суті, вона сьогодні блокує 

ефективний розвиток нашої держави. 
За статистичними даними, середньостатистичне вітчизняне 

підприємство сплачує за рік біля 147 різноманітних зборів, 

податків та внесків. 
Виходячи з цього, був прийнятий сучасний Податковий 

кодекс - документ, в якому оптимально поєднали фіскальні 
функції, від яких залежить життєдіяльність держави, і 
стимулюючі, включаючи зниження тіньової економіки, рівня 
безпрецедентного масштабу корупції в десятки мільярдів гривень 
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за межами державного бюджету, які не приймають участі у 

розвитку життєдіяльності держави і суспільства. 
Прийнятий Податковий кодекс покликаний вирішувати 

нагальні питання, врегульовувати відносини, що виникають у 
процесі встановлення та зміни податків і зборів в Україні тощо. 

Податковий кодекс прийнятий, і вже нині питання не в 
тому, який кодекс потрібен країні, а в тому, чи є цей документ 

прогресивним для національної економіки, ніж діюче податкове 
законодавство. Водночас, це питання є надто складним, що 
потребує різностороннього аналізу втрат і вигод всіх сторін, 
інтереси яких зачіпає Податковий кодекс. ~": 

Зосиредимо нашу увагу лише на позитивних моментах 
прийнятого Податкового кодексу. Це насамперед зближення 

бухгалтерської та податкової звітності, запровадження методів 
прискореної амортизації, заборона на вилучення контролюючими 
органами оригіналів первинних документів, запровадження 
механізму автоматичного відшкодування ПДВ. 

Підсумовуючи викладене, доцільно підкреслити той 
момент, що загалом прийнятий Податковий кодекс має більше 

позитивних аспектів щодо реального економічного зростання. 


