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більшість доходів бюджетів різних рівнів. Система податкового 

адміністрування, як і будь-яка інша система, складається з окремих 

елементів. Елементи податкового адміністрування відбивають зміст та 

особливості конкретних функцій органів управління у сфері оподаткування. 

За допомогою податкового адміністрування забезпечуються повні та 

своєчасні надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів.  
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Одним з найголовніших важелів управління економікою країни 

виступає податкова політика. Через законодавчу та правову базу країни 

прослідковується наскільки податкова політика в країні є ефективною або 

навпаки. Згідно Податкового кодексу України (ст.6) податком визначається 

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з 

платників податку відповідно до цього Кодексу. В наш час саме податкові 

надходження (платежі) складають найбільшу частину доходів до бюджету 

країни.  

Податкова політика в сучасних умовах української дійсності виступає 

головною передумовою існування ринкових відносин та здійснення ринкових 

реформ. Адже податковий потенціал країни визначається її економічним 

потенціалом.  Податки впливають на стан економіки, бюджетної системи та 

на органи місцевого управління. А в системі  фінансової та економічної 

безпеки головна роль податків полягає в тому, що вони виступають ресурсом 

який перебуває у володінні державної влади, інструментом впливу на 

соціально-економічні процеси та зв’язним елементом між державою та її 

громадянами.  

Податок як економічна категорія реалізує свій потенціал та виконує 

свою роль через систему оподаткування, якій властиві функції, через які 

розкривається значення і внутрішній зміст податків як економічної категорії 

та суспільне призначення оподаткування, а саме: - фіскальна функція (до 

держави надходження коштів відбувається на постійній та стабільній основі); 

- соціальна функція (реалізується роль податків через систему розподілу та 

перерозподілу доходів між соціально незахищеними верствами населення  з 

метою згладжування нерівності між ними шляхом надання фінансових 

ресурсів у вигляді трансфертів); - регулююча функція (податки впливають на 

суб’єктів господарської діяльності шляхом надання пільг з оподаткування 

враховуючи перспективу їх діяльності, рівень доходів та прибутку, 

забезпечується контроль за видами діяльності і фінансовими потоками)                

[1, с. 59-60]. 
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З метою підвищення ролі та ефективності впливу на соціально-

економічні процеси виокремлюють податкову політику країн світу відповідно 

до форм та механізмів її здійснення. Неоліберальна англосакська податкова 

модель (США, частково Великобританія, 40% ВВП перерозподіляється через 

бюджет) характеризується мінімальним втручанням держави при розподілі 

доходів з метою максимізації суспільного добробуту.  

Рейнська ліберально-обмежена податкова модель (Німеччина, Франція, 

більшість розвинутих країн ЄС, близько 50% ВВП перерозподіляється через 

бюджет)  характеризується  необхідністю державного втручання в ринковий 

розподіл та перерозподіл доходів з метою подолання нерівності та бідності 

серед соціальних груп населення. Податкова модель характеризує країни з 

високим рівнем добробуту та соціальної забезпеченості.  

Скандинавська соціально – напружена модель (Швеція, Данія, 

Норвегія, через бюджет перерозподіляється 50-60% ВВП) відображає  

відсутність етатиського погляду на проблеми меж державного втручання в 

економіку. Головні риси моделі: високі розміри оподаткування, обов’язковість 

системи соціального страхування, високий рівень життя та відсутність 

тіньової економіки. Для країн даної моделі характерним є наявність 

податкової культури та рівня життя на високому рівні, дії держави, 

сприйняття її політики та курсу проявляються у поведінці громадян у вигляді 

сплати податків або проявленні опору. Ухилення від сплати податків є 

недопустимим, дотримання повної відповідальності перед державою [2,           

c. 14-15]. 

Зарубіжний досвід податкових систем вказує на наявність 

недосконалості в податковій системі України. Але поступово, невеликими 

кроками, Україна все-таки стає на шлях змін та перетворень. Передумовами 

цих змін виступає підписаний Президентом України Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні», який має сприяти налагодженню 

інвестиційного клімату в країні, створенню електронного кабінету платника 



 131 

податків, фінансової поліції. Зміни передбачені в даному законодавчому акті 

стосуються сплати податку на прибуток, ПДФО, ПДВ, акцизного податку, 

рентної плати, податку на майно та спеціальних податкових режимів.   
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Summary 

The essence and the main role of taxes in the social economic development of the country 

are explored. The main functions of taxes are analyzed, through which they reveal their role and 

importance for the development of Ukraine. Models of tax systems of countries of the world in 

comparison with the domestic tax system are presented.  
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ОФШОРНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто сутність та найпоширеніші схеми офшорного бізнесу в 

Україні, а також наведено його переваги та недоліки для економіки країни. 

Ключові слова: офшор, офшорний бізнес, офшорні компанії, офшорні зони, офшорні 

інвестиції. 

 

Істотне оподаткування, що застосовують у вітчизняній економічній 

системі, змушує більшість підприємств шукати прийнятні способи 

збереження доходу, найчастіше за рахунок виведення своїх капіталів в 

офшорні зони. Виведення капіталу з економіки країни має значний 


