
Слободянюк Віталій Борисович 
Політика (Policy) учасника проекту «Нові лідери» 

Представити інноваційну концепцію економічної 
реформи і її головну складову – податкову реформу, 
завдяки якій Україна спроможна не тільки вийти з 
глибокої кризи, але й має всі шанси стати зразком і 
рушійною силою для світової цивілізації. 

Формулювання проблеми: всі проблеми України зводяться до 
відсутності коштів в бюджеті. Будь-які реформи потребують 
фінансових ресурсів, без яких вони залишаться не більше ніж 
фарсом і деклараціями на папері, оскільки базовою основою 
реформ є матеріально-технічна база і мотивований персонал. 
А це все потребує коштів, яких в бюджеті немає, оскільки 
замість бюджету, податки надходять олігархам, які як головний 
інструмент свого збагачення використовують податкову 
систему. 



Джерела збагачення олігархату        

ПДВ-50% 

Жебрацькі зарплати-30% 

Корупція-20% 

Нам вже більше 10 років пробують нав’язати думку, що єдиною 

проблемою України є корупція. Це є дуже зручна позиція, щоб 

відволікти увагу громадян від значно більш суттєвих джерел 

збагачення олігархату: жебрацьких зарплат більшості 

працюючих  і  податку на додану вартість.          



Олігархічна система в Україні існує за рахунок двох основних 
джерел збагачення: 
- перше і найбільше - податкова система і зокрема сумнозвісний 

ПДВ, завдяки чому мільярди, які сплачуються всіма нами у 
вигляді ПДВ, навіть не надходячи в бюджет, опиняються на 
рахунках олігархічних корпорацій. Таким чином податок на 
додану вартість виступає практично податком на державу, який 
вона сплачує олігархату, який вважає державу Україна своєю 
власністю; 

- друге за величиною джерело збагачення одних і зубожіння 
інших є мізерні зарплати більшості працюючих. Не потрібно 
себе обманювати, що головна причина цього бідність держави. 
Ця бідність штучно створюється завдяки "унікальній" податковій 
системі. Потрібно "зрозуміти" наших можновладців, що вони не 
можуть дозволити собі збільшити доходи бюджету, оскільки тоді 
необхідно буде збільшувати зарплати бюджетникам, що 
спровокує підвищення зарплат на приватних підприємствах 
олігархів, а цього вони допустити не можуть. 



Цілі, заходи, ресурси реалізації Політики 
 
        На даний момент єдиними доступними інструментами 
(ресурсами) для популяризації реальної економічної і 
зокрема податкової реформи є соціальні мережі і власний 
сайт «Українського проекту реформ»: http://ukraine.org.ua 
        Ціль участі в проекті «Нові лідери»: максимально 
розширити аудиторію,  використовуючи майданчик Проекту, 
з метою донесення до якомога більшої кількості наших 
громадян, що існують альтернативні і цілком реальні шляхи 
виходу з економічної кризи. Причому ефективні, швидкі, 
безболісні реформи для більшості громадян, насправді дуже 
просто провести, якщо обрати вірний напрямок здійснення 
таких реформ. 
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Шляхи наповнення бюджету , а отже подолання кризи в Україні 
 
       Виглядає так, що реформи немає сенсу проводити, оскільки 
для цього відсутні кошти в бюджеті, а коштам ніде взятись, якщо 
не проводити реформи. Змінити цю ситуацію насправді дуже 
просто. Для цього необхідно почати з проведення справжньої 
податкової реформи, яка перекриє канали надходження коштів 
олігархічним угрупуванням. Це дозволить за декілька місяців 
збільшити надходження в бюджет в 2-3 рази. Крім цього значні 
кошти залишаться в реального бізнесу і зможуть бути 
використанні для його розвитку. 
       Існуюча податкова система є просто еталоном знущання над 
економікою, тому чинний податковий кодекс необхідно 
терміново  скасувати.   
       Новий податковий кодекс повинен базуватись тільки на 
прямих податках, які не можливо обійти: це податок з продаж, 
який буде сплачувати бізнес в розмірі 5-8% і податок з доходів 
фізичних осіб (10-15%).  



        Унікальність податку з продаж в простоті його 
розрахунку і сплати, що дозволяє запровадити щоденну 
сплату податку, як відсоток від виручки за минулий день. 
        Причому цей податок дуже просто налаштувати таким 
чином, щоб його були вимушені платити усі бізнес-структури, 
в тому числі супермаркети, які оформлені на підприємців  і 
сплачують мізерний єдиний податок; звичайна торгівля, яка 
звикла 80% свого обороту проводити готівкою без сплати 
жодних податків; фінансова сфера: банки, страхові компанії, 
інші фінансові посередники, які знаходяться фактично поза 
сферою оподаткування. 
        Для того щоб ще більше стимулювати вихід економіки з 
тіні, доцільно встановити ставку податку з продаж від 
безготівкової виручки в розмірі 5%  і  від реалізації за готівку в 
розмірі 8%.         



        Податок з доходів фізичних осіб повинен сплачуватись 
при отриманні будь-яких доходів. При чому його сплата 
повинна проводитись не роботодавцем, а автоматично при 
зарахуванні коштів на картку працівника. При цьому у 
роботодавця зникне зацікавленість приховувати найманих 
працівників і виплачувати їм зарплату «в конверті». 
         Ставку податку спочатку доцільно встановити на рівні 
15%, з поступовим зменшенням її до 10% по мірі 
збалансування Державного бюджету. 
                  

Більше інформації Ви можете дізнатись на сайті 
"Український проект реформ":  www.ukraine.org.ua  

який був створений мною в січні 2014 року. 
З повагою, Віталій Слободянюк!  
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