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У статті досліджено роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету Укра-
їни. Визначено, що ПДВ є основним бюджетоутворюючим складником державних фінансів. Досліджено ди-
наміку надходжень ПДВ до бюджету країни. Обґрунтовано переваги та недоліки непрямого оподаткування.
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В статье исследована роль налога на добавленную стоимость в формировании доходов государствен-
ного бюджета Украины. Определено, что НДС является основной бюджетообразующей составляющей 
государственных финансов. Исследована динамика поступлений НДС в бюджет страны. Обоснованы 
преимущества и недостатки косвенного налогообложения.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, косвенное налогообложение, государственный 
бюджет, доходы бюджета, налоговые поступления, ставка налога.

The article analyzes the role of the value added tax in forming the revenues of the State budget of Ukraine. It is 
determined that VAT is the main budget component of public finances. The dynamics of VAT revenues to the budget 
of the country is investigated in this article. The advantages and disadvantages of indirect taxation are substantiated.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. у процесі реформування 
соціально-економічних відносин в україні осо-
бливо актуальною є проблема своєчасного 
забезпечення грошовими ресурсами дохідної 
частини державного бюджету. вирішення цієї 
вкрай важливої проблеми значною мірою зале-
жить від ефективності діяльності фіскальної 
служби, а також розроблення науково обґрунто-
ваної системи оподаткування, яка б відповідала 
реаліям сьогодення, забезпечувала зростання 
податкових надходжень до бюджету та підви-
щувала рівень збору податкових платежів.

нині податки відіграють важливу роль у фор-
муванні доходів державного бюджету україни. 
одним з основних бюджетоутворюючих подат-
ків є податок на додану вартість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Дослідження ролі 

податку на додану вартість у формуванні дохо-
дів бюджету країни ставало предметом дослі-
дження багатьох вітчизняних та іноземних нау-
ковців, зокрема о. оксенюка, в. кальчевського, 
П. кулика та ін. Проблемами ефективності ПДв 
займалися зарубіжні вчені-економісти, а саме: 
Є. аткінсон, Д. боден, с. брю, л. ебріл, М. кін, 
к. Макконнелл, н. Манків, р. харріс та ін. 

однак, незважаючи на численні дослідження 
різноманітних аспектів функціонування податку 
на додану вартість, детального дослідження 
потребує питання впливу такого податку на 
доходи державного бюджету україни та визна-
чення проблемних питань щодо функціонування 
ПДв в україні й напрямів їх вирішення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сутності 
поняття «податок на додану вартість», його недо-
ліків та переваг, а також визначення ролі ПДв у 
формуванні доходу державного бюджету україни 
та його адміністрування у сучасних умовах.
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Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Провідне місце як у фінансовій сис-
темі країни загалом, так і в системі між держав-
них фінансів належить державному бюджету. 
бюджетна система – доволі складний механізм, 
який відображає специфіку країни, особливості 
її соціально-економічного розвитку, державного 
устрою, що сформований на основі сукупності 
соціально-економічних, правових та інших осо-
бливостей певної держави.

Державний бюджет – це централізований 
фонд грошових ресурсів, що знаходиться у роз-
порядженні уряду для фінансування державного 
апарату, збройних сил, виконання соціально-еко-
номічних функцій. бюджет служить також одним із 
найсуттєвіших важелів державного регулювання 
національної економіки, впливу на господарську 
кон'юнктуру, вжиття антикризових заходів.

бюджет сучасної держави – це складний, 
багатоплановий документ, який відображає всю 
різноманітність її (держави) функцій. це річний 
план державних видатків і джерел їх фінансо-
вого покриття. Проект бюджету щорічно обгово-
рюється і приймається законодавчим органом – 
верховною радою україни, радами всіх рівнів 
(обласні, міські, районні тощо). Після завер-
шення фінансового року вповноважені пред-
ставники виконавчої влади звітують про свою 
діяльність щодо мобілізації доходів і здійснених 
видатків згідно з прийнятим у попередньому 
році законі україни «Про Державний бюджет».

Державний бюджет – це завжди певний комп-
роміс, який відображає співвідношення сил осно-
вних груп – носіїв різних соціально-економічних 
інтересів у країні. це компроміс між власниками і 
працюючими за наймом із питань оподаткування 
власності, доходів, заробітної плати з приводу 
напрямів і розмірів бюджетних витрат. це також 
і компроміс між інтересами держави у цілому і 
регіональними, місцевими інтересами в розподілі 
податків і бюджетних дотацій. кожен такий комп-
роміс супроводжується лобіюванням чиїхось 
інтересів, гострою політичною боротьбою [2].

Між бюджетом центрального уряду і місце-
вими бюджетами відносини достатньо складні, 
що пов'язано з розподілом джерел бюджетних 
доходів, із фінансуванням місцевих бюджетів 
центральним урядом шляхом перерозподілу 
коштів у масштабі країни тощо. 

у бюджеті відтворена структура видатків і 
доходів держави. видатки показують напрями 
й цілі бюджетних асигнувань і визначаються 
характером досить різних функцій держави, які 
зазвичай об'єднуються у три великі групи: полі-
тичні, економічні, соціальні. Державні доходи 
становлять фінансову та базу її функціонування.

Державний бюджет – це баланс доходів і 
видатків держави, який ухвалюється на фінан-
совий рік. уряд мобілізує грошові кошти насам-
перед через податки для фінансування загаль-
нодержавних видатків.

особливістю непрямого оподаткування є те, 
що його безпосередньо використовують для 
наповнення бюджету країни, оскільки непрямі 
податки включаються у ціну у вигляді надбавки, 
яку сплачує кінцевий споживач.

уведення того чи іншого податку спрямоване 
на реалізацію стратегії податкової системи та 
визначення ролі цього податку в її реалізації. це 
передбачає, що податкова система як складова 
частина фіскальної системи повинна бути ціліс-
ною підсистемою у реалізації не тільки страте-
гії, а й тактичних кроків через її організацію. як 
визначає низка вчених, у тому числі Г. Минц-
берг, «стратегія і тактика передбачають наяв-
ність інструментів, за допомогою яких будуть 
реалізуватися стратегія і тактика» [3].

через упровадження непрямих податків дер-
жава має можливість впливати на купівельну 
спроможність споживачів тих або інших това-
рів, тим самим впливаючи на платоспроможний 
попит як невід’ємний складник ринкової рівно-
ваги. оскільки ПДв має різні податкові ставки, 
важливо визначити, наскільки це ефективно, осо-
бливо запровадження пільгового оподаткування, 
нулеві ставки експортних операцій, тому що 
значні фіктивні операції через корупційні схеми 
дають змогу отримати бюджетні відшкодування. 
так, в іноземній економічній літературі вказу-
ється, що ці питання спочатку обговорюються у 
рамках дискусії, як це вплине на кінцеві подат-
кові витрати, які замінюють бюджетні витрати [4].

виходячи з функцій податків (економічної 
нейтральності, організаційної простоти, гнуч-
кості податків, прозорості обліку й адміністру-
вання), можна розглянути недоліки та переваги 
в системі оподаткування. До переваг можемо 
віднести, те що ПДв [5]:

– виступає чинником, що регулює розмір ціни;
– є постійним та стабільним доходом дер-

жави;
– відрізняється простотою стягування;
– має механізм взаємної перевірки платни-

ками податкових зобов'язань.
– ключовими недоліками ПДв є те, що цей 

податок: 
– є чинником, що стримує розвиток вироб-

ництва;
– стимулює інфляцію;
– соціально несправедливий податок, 

оскільки він не залежить від платоспроможності 
платника;

– є найпоширенішим способом шахрайства, 
що пов’язане з тіньовою економікою та коруп-
ційними схемами під час отримання відшкоду-
вання з бюджету.

у праці «економікс» к. Макконнелл та с. брю 
визначили, що «додана вартість – це вартість про-
даного фірмою продукту мінус вартість сировини 
та матеріалів, придбаних і використаних фірмою 
для його виробництва, а також дорівнює виручці, 
що включає у себе еквівалент заробітної плати, 
орендної плати, процента та прибутку». таким 
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чином, можна стверджувати, що додана вартість 
створюється на всіх стадіях виробництва і реаліза-
ції товарів і оплачується кінцевим споживачем [6].

основна специфіка непрямих податків поля-
гає у тому, що в реальних умовах їх платить не 
той, хто фігурує в юридичних актах держави. 
визначені платники здебільшого лише переда-
ють державі кошти, отримані від споживачів това-
рів (робіт, послуг), що стає можливим завдяки 
механізму справляння непрямих податків, яким 
передбачається включення їх у вигляді надбавки 
до ціни. тому такий вид податків може вико-
ристовуватися як  регулятор цін. через рівень 
цін держава здійснює вплив на реальні доходи 
споживачів. При цьому непрямі податки дають 
змогу регулювати платоспроможний попит як 
невід’ємний складник ринкової рівноваги.

ПДв – це непрямий податок, який включа-
ється у ціну товарів (робіт, послуг) та спла-
чується покупцем, але його облік та пере-

рахування до державного бюджету здійснює 
продавець (податковий агент). частка ПДв у 
загальній структурі податкових надходжень 
до державного бюджету україни з кожним 
роком збільшується. у січні-вересні 2017 р. 
надійшло 223,9 млрд грн цього податку, що на 
59,5 млрд грн, або більш ніж на третину, пере-
вищує відповідний показник попереднього року. 
збільшення відбулося за всіма складниками 
податку: 

– з вироблених в україні товарів  – на 
31,6 млрд грн, або на 31,7%; 

– із увезених на територію україни товарів – 
на 48,5 млрд грн, або на 37,8%.

нині ПДв застосовується у багатьох країнах 
світу, оскільки наявність зазначеного податку є 
однією з обов'язкових умов вступу країн до Євро-
пейського союзу. станом на 1 січня 2017 р. у кра-
їнах Єс діють такі ставки податку на додану вар-
тість (рис. 1).
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Рис. 1. Ставки ПДВ у країнах Європейського Союзу [7]
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Для поповнення державного бюджету ПДв 
було введено і в україні. на початку 90-х років 
його ставка становила 28%, але нині її змен-
шено до 20%.

у 2016 р. доходи від ПДв до державного 
бюджету україни становили 226,5 млрд грн, що 
на 48,1 млрд грн, або на 26,9%, більше відпо-
відного показника попереднього року. Динаміку 
надходжень ПДв протягом 2013–2016 рр. відо-
бразимо на рис. 2.

на наведеному рис. 2 бачимо, що надхо-
дження  до державного бюджету з  податку 
на додану вартість щороку збільшуються. 
у 2014 р. до державного бюджету надійшло 
139,0 млрд грн податку на додану вартість, що 
на 10,8 млрд грн, або на 8,4%, перевищує від-
повідний показник попереднього року. збіль-
шення надходжень податку в поточному році 
було забезпечено зростанням на 10,7 млрд грн, 
або на 11,1%, надходжень податку на додану 
вартість з увезених в україну товарів. таке збіль-
шення сталося внаслідок підвищення офіційного 
обмінного курсу гривні до іноземних валют, що 
призвело до відповідного збільшення бази опо-
даткування. При цьому обсяг імпорту зменшився 
у 2014 р. на 28,3%. з іншого боку, надходження 
ПДв із вироблених в україні товарів скоротилися 
на 3,3 млрд грн, або на 3,9%, що відображає ско-
рочення споживання. так, у 2015 р. до держав-
ного бюджету надійшло 178,5 млрд грн податку 
на додану вартість, що на 39,4 млрд грн, або на 
28,4%, більше відповідного показника попере-
днього року. збільшення відбулося за всіма склад-
никами податку: з вироблених в україні товарів – 
на 26,9 млрд грн, або на  33,1%, із увезених на 
територію україни товарів – на 31,5 млрд грн, або 
на 29,3%. збільшився проти попереднього року 
також обсяг відшкодованого податку з бюджету – 
на 18,2 млрд грн, або на 36,2%. таке ж збільшення 
було й у 2016 р. До державного бюджету за цей 
рік надійшло 226,5 млрд грн податку на додану 
вартість, що на 48,1 млрд грн, або на 26,9%, 
більше відповідного показника попереднього 

року. збільшення відбулося за всіма складни-
ками податку: з вироблених в україні товарів – 
на 31,4 млрд грн, або на 29,1%, із увезених на 
територію україни товарів – на 42,7 млрд грн, 
або на 30,8%. збільшився обсяг відшкодова-
ного податку з бюджету порівняно з попереднім 
роком – на 26,0 млрд грн, або на 38,0%.

таким чином, важливість цього податку в напо-
вненні бюджету зростає. також важливо підкрес-
лити, більшу частину цього податку отримано від 
імпорту. це негативний показник, який характери-
зує низькій рівень розвитку вітчизняного виробни-
цтва. враховуючі суми відшкодування ПДв, можна 
стверджувати, що імпорт значно перевищує екс-
порт, що порушує валютний баланс держави.

важливе місце на макро- та мікрорівні має 
відшкодування ПДв із державного бюджету.

відповідно до Податкового кодексу, бюджетне 
відшкодування – це відшкодування від'ємного 
значення податку на додану вартість на підставі 
підтвердження правомірності сум бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість за 
результатами перевірки платника, у тому числі 
автоматичне бюджетне відшкодування [1].

Платник ПДв, який має право на отримання 
бюджетного відшкодування, відображає суму 
бюджетного відшкодування у податковій 
декларації по ПДв, додає розрахунок суми 
бюджетного відшкодування та подає заяву 
про повернення йому такої суми до територі-
ального органу Міністерства доходів та зборів 
україни. 

Протягом 30 календарних днів контролю-
ючий орган проводить перевірку заявлених у 
декларації даних. якщо сума бюджетного від-
шкодування підтверджується, у п’ятиденний 
строк після закінчення перевірки надається 
висновок до органу Державного казначейства. 

у платників ПДв, які мають право на повер-
нення сум ПДв в автоматичному режимі, каме-
ральна перевірка триває не більше  двадцяти 
календарних днів. висновок щодо таких платни-
ків контролюючий орган передає до органу Дер-
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Рис. 2. Динаміка надходжень ПДВ до державного бюджету України [8–12]
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жавного казначейства протягом трьох робочих 
днів після закінчення перевірки. 

Податковим кодексом україни визначено, що 
право на отримання автоматичного бюджетного 
відшкодування ПДв мають платники податку, які 
відповідають одночасно таким критеріям: 

– не перебувають у судових процедурах 
банкрутства відповідно до закону україни «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»; 

– юридичні особи та фізичні особи – під-
приємці, включені до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців, і до цього реєстру стосовно них не 
внесено записів про: 

а) відсутність підтвердження відомостей; 
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем 

проживання); 
в) прийняття рішень про виділ, припинення 

юридичної особи, підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця; 

г) визнання повністю або частково недій-
сними установчих документів чи змін до уста-
новчих документів юридичної особи; 

ґ) припинення державної реєстрації юридич-
ної особи чи підприємницької діяльності фізич-
ної особи – підприємця та стосовно таких осіб 
відсутні рішення або відомості, на підставі яких 
проводиться державна реєстрація припинення 
юридичної особи чи підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця; 

– здійснюють операції, до яких застосову-
ється нульова ставка (питома вага яких протя-
гом попередніх дванадцяти послідовних звітних 
податкових періодів (місяців) сукупно становить 
не менше 40% загального обсягу поставок (для 
платників податку з квартальним звітним періо-
дом – протягом попередніх чотирьох послідов-
них звітних періодів)); 

– загальна сума розбіжностей між подат-
ковим кредитом, сформованим платником 
податку за придбаними товарами/послугами та 
податковими зобов'язаннями його контрагентів, 

у частині постачання таких товарів/послуг, що 
виникла протягом попередніх трьох послідов-
них календарних місяців, не перевищує 10% 
заявленої платником податків суми бюджетного 
відшкодування; 

– у яких середня заробітна плата не менше 
ніж у два з половиною рази перевищує міні-
мальний установлений законодавством рівень у 
кожному з останніх чотирьох звітних податкових 
періодів (кварталів), установлених розділом IV 
Податкового кодексу; 

– мають один із таких критеріїв: 
а) або чисельність працівників, які перебува-

ють у трудових відносинах із такими платниками 
податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх 
чотирьох звітних податкових періодів (кварта-
лів), встановлених розділом IV цього кодексу; 

б) або має основні фонди для ведення заде-
кларованої діяльності, залишкова балансова вар-
тість яких на звітну дату за даними податкового 
обліку перевищує суму податку, заявлену до від-
шкодування за попередні 12 календарних місяців; 

в) або рівень визначення податкового 
зобов'язання з податку на прибуток до сплати 
до бюджету (відношення сплаченого податку до 
обсягів отриманих доходів) є вищим від серед-
нього по галузі за підсумками останнього звіт-
ного (податкового) року; 

– не мають податкового боргу; 
– великий платник податків не декларував 

від'ємне значення об'єкта оподаткування подат-
ком на прибуток за підсумками останнього звіт-
ного (податкового) року. 

критерії оцінки платника, відповідність яким 
надає такому платнику податку право на отри-
мання автоматичного бюджетного відшкодування 
сум ПДв, побудовані на аналізі даних його звітних 
показників та наявної податкової інформації. 

Для проведення аналізу складемо динаміку 
відшкодування ПДв із державного бюджету 
україни за 2013–2016 рр.

у 2013 р. фактично було відшкодовано на 
6,1 млрд грн, або на 10,2%, менше від заплано-
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ваної суми відшкодування. у 2014 р. також  фак-
тично було відшкодовано менше, ніж було запла-
новано, а саме на 6,1 млрд грн, або на 10,2%. 
у наступному році збільшився обсяг відшкодо-
ваного податку з бюджету на 18,2 млрд грн, або 
на 36,2%, ніж у попередньому році. збільшився 
обсяг і в 2015 р. порівняно з попереднім роком – 
на 26,0 млрд грн, або на 38,0%.

як бачимо з кожним роком обсяг відшкоду-
вання ПДв збільшується. але така система 
адміністрування ПДв є трудомісткою та досить 
незручною як для платника податку, так і для 
виконавчих органів, що здійснюють його відшко-
дування.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
ПДв є основним бюджетоутворюючим подат-
ком. Проте він не приносить такого ж ефектив-
ного результату платникам податку, як державі. 
виступаючи податком на кінцеве споживання, 
він за доволі високої ставки і стрімкої інфля-
ції стає одним із факторів, що стримують роз-
виток виробництва тощо. було встановлено, 

що непряме оподаткування в україні потребує 
використання заходів, що сприятимуть поступо-
вому наближенню податкового законодавства 
україни до законодавства Єс.

Для того щоб удосконалити механізм вико-
ристання ПДв, пропонується вирішення низки 
таких питань:

– оптимізувати рівні ставок ПДв з урахуван-
ням пільг;

– удосконалити механізм адміністрування 
ПДв із питань можливого блокування податко-
вих накладних і механізм їх розблокування, мак-
симально виключити можливість суб’єктивного 
впливу на даний процес;

– удосконалити критерії оцінки ступеня 
ризику;

– підвищити відповідальність як платників 
податку, так і персоналу фіскальної служби за 
своєчасність і достовірність реєстрації подат-
кових накладних, об’єктивної оцінки ступеню 
ризику за заблокування податкових накладних, 
а також однозначного підходу до впровадження 
штрафних санкцій.
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