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– встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його 

забезпечення на основі зростання показників реального сектору 

економіки та індексу споживчих цін; 

– оптимізація видатків державного бюджету на утримання органів 

влади з урахуванням зменшення контрольних функцій і приведення 

кількості контролюючих органів та їх повноважень у відповідність з 

європейськими стандартами; 

– посилення відкритості та прозорості публічних фінансів шляхом 

оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів 

інформації про стратегічні цілі та досягнуті результати. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

В Україні, на сьогоднішній день, існує податкова політика, яка за 

своєю структурою дуже схожа до податкових систем розвинених 

європейських країн.  
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Проте, на відміну від країн ЄС, в Україні податкова політика не є 

інструментом зростання державної конкурентоспроможності та не 

сприяє зростанню економічної ефективності суб`єктів господарювання.  

Проблематику даної теми у своїх працях висвітлювали багато 

науковців, серед яких М. Кучерявенко, Н. Ткаченко, Я. Литвиненко, 

П. Дубинецька, З. Варналій, С. Лазур, А. Грищук, Т. Стовбун, 

Кучерявенко М., та інші. Метою їх досліджень було визначення проблем 

становлення та розвитку податкової системи України. 

Метою даного дослідження є визначення проблем функціонування 

податкової політики в Україні та шляхів покращення на основі оцінки 

сучасних тенденцій. 

Стягування податків – найдавніша функція державного устрою та 

одна з найголовніших чинників існування держави та цивілізованого 

суспільства. Тому, фіскальна політика завжди займала вагоме місце в 

діяльності держави. 

Податкова система нашої держави характеризується внутрішньою 

неузгодженістю її складових, нестабільністю, складністю, порушенням 

принципів економічно-соціальної справедливості та рівномірності, 

негативним впливом на стан національної економіки в цілому [1]. 

Національна економіка України вимагає ефективності у 

функціонуванні податкової політики. Проте, досягнути результативності 

податкової політики, можливо тільки за умовою стабільності податкової 

системи та податкового законодавства.  

Продовж незалежності українська влада прагнула поліпшити 

податкову систему, але це були відокремлені та поодинокі закони та 

законодавчі акти, які не зуміли суттєво вплинути на диспропорції стану 

економіки та істотні розміри тіньових оборотів [2]. 

Наприкінці 2010 року було ухваленo Податковий кодекс України, в 

якому була зібрана та організована вся інформація щодо податкової 

політики, зокрема: 

 перелік пoдатків; 

 перелік платникiв податків, їх права та обов`язки; 

 повноваження та обов`язки контролюючих органів під час 

здійснення податкового контролю; 

 відповідальність за пoрушення податкового законодавства. 

Однак, після того як був прийнятий Податковий кодекс вирішити всі 

проблеми не вдалось. Підставою стало те, що Податковий кодекс є 
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змінний та мінливий і до нього вносилось багато змін, і як наслідок, 

станом на початок 2016 року було додано і впроваджено близько сотні 

поправок. 

Основними проблемами для бізнесу в Україні, як стверджують 

експерти Європейської Бізнес – Асоціації, залишаються: 

 зростання податкового навантаження;  

 корупція; 

 відсутність верховенства права;  

 відсутність дерегуляції, яка не введена в дію, а лише 

задекларована у нормативно-правових актах [2]. 

Цікавою є характеристика української податкової системи 

Європейською Бізнес – Асоціацією. Експерти цієї асоціації провели 

дослідження українського податкового законодавства та податкової 

системи.  

Податковий Індекс Європейської Бізнес – Асоціації – це вивчення та 

характеристика української податкової системи, яке ґрунтується на 

експертних оцінках ефективності та легкості оподаткування, 

поставлених безпосередньо платниками податків (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Оцінювання якості податкової системи України  
Європейською Бізнес-Асоціацією 

Показники Оцінка (з максимальних 5) 

Якість податкового законодавства 1,76 

Легкість адміністрування податків 1,62 

Ступінь фіскального тиску 2,11 

Якість податкового обслуговування 2,36 

Якість податкової системи загалом 1,90 

Джерело: розроблено автором за даними [2] 

 

Аналізуючи вищенаведену таблицю помітно, що оцінки показників 

податкової система в Україні є, нажаль, незадовільною. 

Більшість опитаних зазначили, що податкова звітність в Україні є 

складним процесом. Обтяжливі процедури податкової звітності 

призводять до часових та фінансових витрат, які несуть компанії [2]. 

Розглядаючи дані оцінки якості податкової системи в Україні можна 

зробити висновок, що теперішня система оподаткування пригальмовує 
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розвиток економіки, зокрема через неприємний та довгий процес 

адміністрування податків, недовершеність електронної системи звітності та 

чимале податкове обтяження. Ці чинники призводять до невикористання 

потенціалу країни та не виробництва ВВП у повному об`ємі. 

Виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що першочерговою 

ціллю податкової політики має бути створення зручних умов для 

піднесення підприємницької діяльності в країні. 

Для реалізації пріоритетів розвитку податкової політики, необхідно 

здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які передбачають: 

 зниження податкового тиску; 

 стимулювання інноваційної діяльності; 

 сприяння розвитку малого підприємництва; 

 підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок 

розширення податкової бази; 

 поліпшення адміністрування; 

 зменшення масштабів ухилення від сплати податків; 

 декриміналізація податкового законодавства [3]. 

Адаптування та полегшення податкової системи можливе завдяки 

зменшенню кількості податків та об`єднанню податків, які мають 

однакову податкову базу. Також, вагомим чинником поліпшення 

податкової ситуації в Україні буде слугувати скасування неефективних 

та безпідставних податків. 

Отже, питання удосконалення податкової політики в Україні 

залишається відкритим та актуальним. Необхідно розробити таку 

податкову систему, в якій не буде недоліків, або хоча б вони будуть 

мінімізовані. Перші кроки реформування податкової політики вже були 

зроблені, але назвати їх вдалими навряд чи можна. Тому, реформування і 

розробку нового податкового законодавства, яке буде ефективним, 

необхідно зробити якнайшвидше. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДЕРІВ 

 

Сучасний світовий ринок в даний час є складною комплексною 

системою, яка функціонує завдяки його складовим. Однією з 

найважливіших складових світової економіки є фінансовий ринок, який, 

насамперед, залежить від ефективного функціонування фондового 

ринку. Активну участь у реалізації процесів мобілізації, розподілу і 

перерозподілу фінансових ресурсів виконують фондові біржі, через які 

здійснюється укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів та їх 

похідних. В умовах інформатизованого суспільства процес купівлі-

продажу цінних паперів набув нової форми, а саме: відбувається 

здійснення вказаних процесів он-лайн режимі. Спосіб доступу до торгів 

на валютній, фондовій або товарній біржі з використанням інтернету, як 

засобу зв’язку, має назву інтернет-трейдинг (internet trading) та останнім 

часом швидко поширюється. В цих умовах, актуальним є питання 

оподаткування діяльності інтернет- трейдерів. 

Дослідження інтернет-трейдингу, як способу доступу до торгів на 

фондовій біржі здійснювали Малишина К.А., Самарін В.В., 

Рекуненко І.І., Іскренко Л.П. Вчені Рекуненко І.І., Михайличенко Н.М. 

[5] розглядали також і деякі аспекти оподаткування інтернет-трейдингу.  

Метою даної роботи є визначення сутності інтернет-трейдингу, та 

з’ясування особливостей здійснення оподаткування інтернет-трейдерів. 

Важливим етапом розвитку біржових електронних торговельних 

систем стала організація доступу до найбільших міжнародних біржових і 

позабіржових торговельних систем з використанням мережі Інтернет [1]. 


