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підприємств, розкрадання державної власності та шахрайствo у фінансово-

кредитній сфері. 

Так, аналізуючи дану проблемо, пропонуємо наступні шляхи її вирішення: 

1. Поєднання у податковій системі фіскальної (стабільні і гарантовані 

надходження в бюджет) і регулюючої (можливість впливати на всі сторони 

економічного і соціального розвитку суспільства) функцій. 

2. Створення стабільної податкової системи. Стягнення податків повинно 

діяти згідно з законом України «Про систему оподаткування». 

3. Встановлення різних ставок оподаткування для великих, середніх та 

дрібних підприємств. 

4. Забезпечення правових гарантій як платнику податку, так і податковим 

органам, чітке визначення об'єкта оподаткування для виключення подвійного 

оподаткування. 

5. Прозорість сплати податків, що сприятиме зниженню корумпованості 

в податковій системі. 

6. Оподаткування надприбутків компаній – монополістів на ринку, які 

використовують природні ресурси. 

7. Впровадження єдиного бухгалтерського обліку, на якому ґрунтується 

фінансова, податкова, статистична та інші види звітності. 

Отже, запропоновані нами удосконалення обліку податку на прибуток 

дозволять створити оптимальну систему оподаткування прибутку, що буде 

прийнятною для підприємців і гарантуватиме стабільні податкові 

надходження до бюджету. Виконання наданих пропозицій надасть стимул до 

усунення тіньової економіки, що в перспективі призведе до економічного 

розвитку країни. 

 
1. Сайт «Національний банк України» [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 
2. Сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Податкова система є невід’ємним елементом в функціонуванні економіки 

будь-якої країни. При цьому є помилковою думка, що вони необхідні лише для 

поповнення бюджетних коштів держави. Окрім оподаткування громадян як 

засобу безперервного забезпечення доходів, податки виступають інструментом 

контролю за економічним станом в країні та непрямим регулятором 

економічних відносин. Збільшення чи зменшення податкових ставок для 

різних галузей економіки може призводити до зміни кількості підприємств 

галузі та орієнтованості на певне виробництво. Окрім цього податкова 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
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політика впливає на концентрацію населення та виробництва на певній 

території, наприклад стримування переселення в регіони з високою 

концентрацією населення і виробництва.  

За роки незалежності податкова система України змінювалася та 

модернізувалася, була налагоджена система прямого та непрямого 

оподаткування. За результатами на 2015 рік, найбільшу частку доходів 

бюджету складали надходження від ПДВ, оподаткування фізичних осіб та 

акцизний податок. Але проблемою податкової системи в Україні є її 

переважно фіскальний характер, при тому що окрім поповнення бюджету 

податкова система повинна бути інструментом підвищення конкурентної 

спроможності держави, яким вона є в більшості західноєвропейських країн. 

Однак на створення податкової системи європейського рівня негативно 

впливає основана за радянським принципом система розподілу повноважень 

між державою та місцевим самоврядуванням. На даний момент в Україні 

запроваджена реформа децентралізації влади, на кінець 2015 року добровільно 

об'єдналися 794 сільські, селищні, міські ради, створивши 159 спроможних 

об'єднаних. Однак ідею децентралізації повністю не реалізовано. Причиною 

цьому є відсутність бажання проведення даної реформи через страх 

виникнення корупції на місцях та некомпетентність місцевої влади у 

виконанні деяких покладених обов'язків. Через це більшість податкових 

надходжень йдуть до центрального бюджету, а не безпосередньо до місцевих 

бюджетів. Така система не дає можливості забезпечити фінансуванням районні 

міста та села тим самим перешкоджаючи розвитку економіки країни в цілому. 

Також на розвиток економіки України негативно впливає використання 

системи вирівнювання, оскільки вона не дає необхідний поштовх для розвитку 

регіону та його процвітання.  

Податкові системи в різних країнах мають як спільні, так і відмінні риси. 

Прикладом є Німеччина, найбільш розвинена країна Європи. Найбільшу 

частку прибутків від податків складає сукупний дохід фізичної особи. Податки 

сплачуються на основі заповненої декларації або стягуються безпосередньо з 

джерела доходу, наприклад, податок із заробітної плати найманих працівників 

виплачується роботодавцем. Окрім цього в Німеччині активно 

використовується система пільг для різних за соціальним класом суб’єктів 

оподаткування. Доходи до бюджету Німеччини надходять від податків на 

прибуток, як з комерційних так і некомерційних іноземних компаній, існують 

окремі правила оподаткування контрольованих іноземних компаній, в тому 

числі і компаній країн ЄС. Відмінною рисою утворення ПДВ у Німеччині є 

пониження ставок податку для експорту, в тому числі і з країн ЄС. Розподіл 

доходів в Німеччині закріплений на загальнодержавному рівні, але 

повноваження управлінням податками закріплене за місцевими органами 

влади. В Німеччині діє чіткий розподіл повноважень між державою та 

місцевим самоврядуванням. При цьому в системі фінансування існує три 

ланки: держава, федеральні землі та громади. Держава займається питанням 
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соціального забезпечення, оборони, зовнішніх відносин та розвитку економіки. 

Федеральні землі піклуються про забезпечення шкіл вчителями, фінансують 

сферу охорони здоров’я, культуру та юстиції. Громади займаються 

реєстрацією громадян, інфраструктурою та будівництвом шкіл та дитячих 

садків, при цьому маючи можливість вводити власні податки. Дана система 

допомагає Німеччині розвивати власну економіку та забезпечувати 

фінансовою допомогою інші країни ЄС. 

 Розглядаючи досвід Німеччини можна зробити висновок, що для 

правильного та справедливого розподілу доходів бюджету необхідний чіткий 

розподіл повноважень між державою та місцевими органами влади. При 

підвищенні повноважень на місцях, та послабленні ролі загальнодержавної 

системи вирівнювання, кожний район, кожна громада матимуть стимул для 

розвитку. Саме такий підхід до розвитку економіки використовується майже в 

усіх розвинутих країнах Європи та у США. Це допомагає збільшувати 

кількість офіційних, зареєстрованих представників малого та середнього 

бізнесу, а отже збільшувати кількість доходів до місцевих бюджетів. Тому 

Україна повинна створювати систему оподаткування з найбільшою 

ефективністю та лояльним ставленням платників податків, та при цьому 

найменшим ризиком виникнення «тіньового» сектору економіки. Окрім 

прямих податкових надходжень необхідно поліпшувати систему непрямих 

податків, що будуть надходити до державної казни. Наприклад, в деяких 

країнах використовується лише система непрямих податків, що повністю 

забезпечує бюджет та виключає можливість махінацій з боку суб’єктів 

оподаткування. Окрім цього необхідно переглянути деякі нормативно-правові 

акти з питань оподаткування для уникнення суперечливих законодавчих норм. 

Оскільки чим простіша система оподаткування тим більш привабливою є 

країна для іноземних інвесторів. Але при цьому податкова служба повинна 

мати перш за все роль не засобу поповнення держбюджету, а органом, 

контролюючим та регулюючим економічні відносини між суб’єктами в країні 

та на міжнародному рівні. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АУДИТІ 
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Стрімкий розвиток ринкової економіки відзначається збільшенням 

кількості та складності господарських операцій. З огляду на це виникає 

необхідність використання аудиторами сучасних інформаційних систем для 

вирішення актуальних задач дослідження. Також слід відзначити, що 

автоматизована обробка дозволяє ефективно планувати і проводити процес 

аудиторської перевірки, точно виявляти відхилення і диспрпорції в 

показниках, що перевіряються. 


