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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В 
УКРАЇНІ  В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Вдосконалення та використання дієвих бюджетних і податкових важелів 

впливу на соціально-економічні процеси є найважливішим сучасним напрямом 

вирішення складної макроекономічної ситуації в Україні.  

Бюджетно-податкова політика є засобом мобілізації і використання 

фінансових ресурсів держави. Через її вдосконалення здійснюється вплив на 

розвиток національної економіки, а саме: фінансування структурної перебудови 

та стимулювання розвитку пріоритетних секторів економіки, створ ення нових 

робочих місць, забезпечення соціальної підтримки найменш захищених вер ств 

населення тощо. Особливо ці властивості є важливими в умовах необхідності 

проведення економічних перетворень та реалізації заходів щодо запобігання 

негативним наслідкам непередбачуваної світової фінансової кризи, спричиненої 

запровадженням обмежень, спрямованих на протидію COVID-19. Отже, в 

сучасних умовах особливої актуальності набуває необхідність удосконалення 

бюджетно-податкової політики через значне збільшення дефіциту бюджету та 

уповільнення економіки в результаті запр овадження тривалих карантинних 

заходів. 

Реалізація програм економічного та соціального характеру, а також 

фінансова стійкість економіки країни залежать від обсягу бюджетних ресурсів, 

їхньої структури та співвідношення доходів і витрат бюджету. Тому завдяки  

проведенню дієвої бюджетно-податкової політики реалізуються соціальні та 

економічні заходи подолання наслідків кризових явищ. Важливим показником 

стану розвитку економіки України є рівень перерозподілу ВВП через Зведений 
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бюджет. Динаміка частки доходів Зведеного бюджету України у ВВП свідчить, 

що з 2017 р. цей показник зменшується і у 2019 р. становить 32,45 % [1]. 

Скорочення надходжень Зведеного бюджету щодо ВВП показує звуження р олі 

держави у фінансово-економічних процесах, які відбуваються в країні. Це 

позитивно впливає на розвиток приватного сектору економіки, проте одночасно 

суттєво обмежує можливості держави у використанні своїх інструментів впливу 

та виконанні найважливіших функцій в умовах економічних пер етворень. Для 

того щоб оцінити результати бюджетно-податкової політики в сучасних 

умовах, потрібно також розглянути динаміку доходів та сальдо Зведеного 

бюджету. Аналізуючи обсяги доходів Зведеного бюджету України протягом 

2014–2019 рр., можна зробити висновок про їх зростання у 2,8 раза – з 456067,3  

млн грн до 1289779,8 млн грн. Проте темпи приросту доходної частини суттєво 

зменшуються з 42,97 % у 2015 р. до 8,91 % у 2019 р., що свідчить про наявність 

недоліків у бюджетно-податковій політиці, яка здійснювалась у цей пер іод, та 

про необхідність її суттєвого вдосконалення. Це також підтверджується даними 

про динаміку дефіциту Зведеного бюджету України за 2014–2019 рр. (рис. 2). В 

останні три роки дефіцит бюджету суттєво зростає і в 2019 р., порівняно з 2017 

р., спостерігається його збільшення у 2 рази [1]. 

З метою подолання негативних тенденцій в Україні було анонсовано 

початок податкової реформи-2020. Внесено зміни в систему адміністрування 

податків як на рівні платників податків, так і на рівні контролюючих 

податкових органів. Передбачено норми, спрямовані на запровадження 

відповідальності за збитки, заподіяні платникам податків у разі порушення 

їхніх прав, протидію ухиленню від оподаткування великими підприємствами, 

удосконалення електронних кабінетів платників податків і порядку 

електронного спілкування між платниками податків і податковими органами, 

збільшення тривалості податкових надходжень. 

Важливою складовою підготовки до податкової реформи є фіскалізація 

господарських операцій шляхом розширення сфери застосування РРО 

(регістраторів розрахункових операцій), запровадження електр онної акцизної 
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марки та автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів і 

алкогольних напоїв. 

У рамках податкової реформи запропоновано також різні варіанти 

вдосконалення системи оподаткування та кожного податку окремо. Основою 

змін має стати вдосконалення оподаткування доходів населення за рахунок 

об’єднання в один податок єдиного соціального внеску, податку на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) і військового збору. Причому передбачається 

запровадити різні ставки податку: базову, підвищену та знижену [2]. 

Мінімальний розмір податку запропоновано встановити на рівні 15 %. Такі 

зміни вимагають також зараховувати єдиний соціальний внесок до Державного 

бюджету України. 

Щодо реформування ПДФО висловлюється також думка пр о збільшення 

його диференціації та встановлення прогресивної шкали: до 10 розмірів 

мінімальної заробітної плати – 18 %; понад 10 розмірів мінімальної заробітної 

плати, але не більше 20 розмірів мінімальної заробітної плати – 36 %; понад 20 

розмірів мінімальної заробітної плати – 54 %. Пропонується також зменшити 

розмір основної ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 % до 17 % [2]. У 

процесі реформування податкової системи висловлюються різні думки та 

підходи до її проведення. Проте слід враховувати, що система оподаткування 

має орієнтуватись насамперед на людину, тому пропонується зменшувати 

податки на працю та споживання і збільшувати податки на активи. Це також 

сприятиме боротьбі з тіньовою зарплатою та зростанню кількості робочих 

місць. 

Особливістю змін у бюджетно-податковій політиці в сучасних умовах є те, 

що їх проведення ускладнюється фінансово-економічною кризою, 

спричиненою пандемією коронавірусу. Карантинні заходи зупинили цілі галузі 

та завдали значних збитків економіці країни, тому до поточного бюджету було 

внесено зміни, спричинені необхідністю виділення додаткових коштів на 

боротьбу з поширенням COVID-19 та погіршенням прогнозних 

макроекономічних показників через запровадження карантину. Згідно з 
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оновленим державним бюджетом доходи держави скорочуються на 11 % –  до 

975,8 млрд грн, а видатки зростають на 7 % – до 1266,4 млрд грн. Отже, дефіцит 

державного бюджету збільшиться утричі – до 298,4 млрд грн (рис. 2). Головною 

метою внесених змін до державного бюджету є формування Фонду боротьби з 

COVID-19 на період дії карантину та місяць після його завершення в розмірі 65 

млрд грн [2].  

Для протидії катастрофічним наслідкам кризи та забезпечення економічної 

стабільності потрібно сформувати заходи, які допоможуть швидко подолати 

кризові явища. Найвагоміше значення для виходу з кризи мають податкові 

важелі впливу, які за рахунок фіскальної трансмісії здійснюють 

стимулювальний вплив на соціально-економічний розвиток країни в 

короткостроковому періоді. Тому в сучасних умовах часто пропонується 

вживати заходи у вигляді різних податкових стимулів. Отже, найважливішим 

завданням на сьогодні є підтримання національної економіки після кар антину 

за рахунок стимулювання розвитку бізнесу та збільшення нових робочих місць 

через зменшення податкового навантаження, а також створення умов для 

унеможливлення корупційних дій з ухилення від оподаткування. 
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