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Нечипоренко А. В., Панченко І. В., Мороз Л. О. Стан і перспективи розвитку податкової політики України
Стаття присвячена аналізу стану податкової політики України та визначенню напрямів її вдосконалення в умовах динамічних змін сучасного 
світу. Розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «податкова політика» й на основі цього зазначено, що податкова політика –  
це сукупність економіко-правових та організаційних заходів у сфері оподаткування, які застосовуються органами державної влади для встанов-
лення умов оподаткування, що направлені на забезпечення надходжень податків і зборів до централізованих фондів грошових ресурсів держави 
та досягнення економічного зростання. Розглянуто динаміку доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів України за 2018–2020 рр. у 
розрізі податкових і неподаткових джерел формування та визначено, що саме податковим надходженням належить визначальна роль, адже 
вони становлять понад 80% дохідної частини бюджетів різних рівнів. Наведено ключові негативні фактори, які визначають низькі конкурентні 
позиції української податкової політики порівняно з економічно розвиненими країнами світу, а також акцентовано на проблемних питаннях у 
податковій системі країни. Податкова політика передбачає відповідні інститути, через які вона реалізується та пристосовується до умов ре-
формувань. Основною метою функціонування інституціонального механізму є збалансованість податкової політики країни. У статті визначе-
но, що серед інститутів, які здійснюють реалізацію податкової політики в Україні, виокремлюють Міністерство фінансів України та Державну 
податкову службу України з її територіальними підрозділами. Обґрунтовано напрями та заходи, які варто вжити для забезпечення розвитку 
та модернізації податкової політики України.
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Nechyporenko A. V., Panchenko I. V., Moroz L. O. The Status and the Prospects of Development of Tax Policy of Ukraine
The article is concerned with analyzing the status of tax policy of Ukraine and determining the directions of its improvement in the conditions of dynamic 
changes of the modern world. The main approaches to defining the essence of the concept of «tax policy» are considered, and on the basis of this it is specified 
that tax policy is a set of economic, legal and organizational measures in the field of taxation that are used by the State authorities to establish tax conditions 
aimed at ensuring tax revenues and fees to centralized funds of the State’s monetary resources and achieving economic growth. The dynamics of revenues of 
the consolidated, the State, and the local budgets of Ukraine for 2018–2020 is considered in the context of tax and non-tax sources of formation and it is de-
termined that the tax revenues have a decisive role, because they make up more than 80% of the revenue part of budgets of different levels. The key negative 
factors that determine the low competitive positions of the Ukrainian tax policy compared to the economically developed countries of the world are provided, 
the focus is placed on problematic issues in the country’s tax system. Tax policy provides for relevant institutions through which it is implemented and adapted 
to the conditions of reforms. The main purpose of the institutional mechanism is to balance the tax policy of the country. The article defines that among the 
institutions implementing tax policy in Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine and the State Tax Service of Ukraine with its territorial units ought to be 
distinguished. The directions and measures that should be taken to ensure the development and modernization of the tax policy of Ukraine are substantiated.
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Економічна трансформація та зміцнення укра-
їнської держави, ствердження власного шляху 
розвитку в умовах перманентних інтеграційних 

процесів нерозривно пов’язані з реформуванням і 
вдосконаленням податкової політики. Нині питання 
щодо реалізації податкової політики України дуже го-
стро стоїть у контексті здійснення євроінтеграційних 
процесів, а також у рамках динаміки економічного 
фактора, соціальних і політичних особливостей. Важ-
ливим чинником, що обумовлює вимоги до сучасної 
податкової політики, є необхідність прискорення 
економічного зростання в Україні. Реформація подат-
кової політики має покращити становище нашої дер-
жави на міжнародній арені, поліпшити податкову сис-
тему, надавши їй стимулюючу роль у системі соціаль-
но-економічного розвитку. Тому нині актуалізуються 
питання, які пов’язані з розвитком і вдосконаленням 
податкової політики країни, що зумовлено явищами в 
українській економіці та її спрямуванням на ринкові 
відносини, де фіскальні інструменти виступають як 
ефективні методи державного регулювання. 

Податкова політика в цілому та окремі аспекти 
її реалізації були об’єктами наукових досліджень та-
ких учених, як: В. Андрущенко, Ю. Іванов, В. Козлов, 
А. Кощук, А. Крисоватий, М. Кужелєв, І. Майбуров, 
В. Мельник, Л. Павлова, Л. Першко, Л. Тарангул,  
О. Третякова, С. Юрій та ін. Однак у сучасних неста-
більних умовах виникає необхідність дослідження та 
виокремлення пріоритетних напрямів розвитку по-
даткової політики України. 

Мета статті – на основі аналізу стану податко-
вої політики України визначити напрями її вдоскона-
лення в умовах динамічних змін сучасного світу. 

Податкова політика є важливим інструментом 
втручання держави в соціально-економічні 
процеси, які відбуваються в країні. У науковій 

літературі виокремлюють декілька основних підходів 
до визначення сутності поняття «податкова політи-
ка», а саме: економічний, правовий, державницький, 
управлінський і комплексний.

Так, прихильники економічного підходу ствер-
джують, що основним завданням податкової політи-
ки є забезпечення економічного зростання та гармо-
нізації економічних інтересів держави та платника 
податків з урахуванням соціально-економічної ситу-
ації в країні [1; 2]. 

У межах правового підходу С. Юрій, А. Крисова-
тий і А. Кощук характеризують зазначену категорію 
як «діяльність держави у сферах запровадження, пра-
вового регламентування та організації справляння 
податків і податкових платежів до централізованих 
фондів грошових ресурсів держави» [3].

 Відповідно до державницького підходу подат-
кова політика – це сукупність дій державних органів 
управління щодо комплексного вирішення питань, 
які пов’язані з встановленням та адмініструванням 
податків, зборів і обов’язкових платежів у рамках ко-
ротко- та довгострокових завдань держави. 

Четвертий поширений у наукових колах підхід –  
управлінський. У його межах М. Гомон зазначає, що 
«податкова політика – це сукупність основних на-
прямів розвитку, які можуть бути здійснені в межах 
податкової системи за допомогою різноманітних по-
даткових інструментів і важелів впливу на платників 
податків» [4, с. 674]. 
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П’ятий підхід умовно можна вважати комплек-
сним, адже він базується на спробах узагальнення 
здобутків попередніх підходів. Податкова політика 
розглядається як сукупність економічних, правових, 
управлінських заходів з адміністрування й акумулю-
вання податків і обов’язкових податкових платежів з 
метою формування фінансової бази держави для сти-
мулювання її соціально-економічного розвитку.

Отже, на основі викладеного вище можемо під-
сумувати, що податкова політика – це сукупність 
економіко-правових та організаційних заходів у сфе-
рі оподаткування, які застосовуються органами дер-
жавної влади для встановлення умов оподаткування, 
що направлені на забезпечення надходжень податків 
і зборів до централізованих фондів грошових ресур-
сів держави та досягнення економічного зростання.

Соціально-економічний розвиток країни зале-
жить від рівня та ефективності державного регулю-
вання економіки, зокрема від створення належних 
умов для оптимального співіснування державного 
та приватного секторів, результативність функціо-
нування яких є одним із індикаторів розвитку націо-
нальної економіки. Основою економічного розвитку 
країни виступає державний сектор економіки, а тому 
пріоритети державного управління мають передба-
чати активізацію виконання ним базових соціально-
економічних функцій [5, р. 374].

В умовах нестабільного становища економічної 
системи України вирішення фінансових питань 
є значним важелем її стабілізації та стійкого 

економічного й соціального розвитку як регіонів, так 
і держави в цілому. У контексті цього податкова полі-
тика повинна стати дієвим інструментом регулюван-
ня соціально-економічних процесів суспільства та 
виступити основним важелем впливу на реалізацію 
сучасних системних економічних реформ в Україні, 
особливо в умовах європейської інтеграції [6, с. 155].

Варто відмітити, що серед фінансових важелів 
державної підтримки інвестиційної діяльності осо-
бливе місце відводиться податковій політиці країни. 
Саме за допомогою інструментів податкового регу-
лювання держава може реально забезпечити дієву 
мотивацію інвесторів і реципієнтів інвестицій, істот-
но зменшуючи податковий тиск на цю сферу підпри-
ємницької діяльності [7, с. 37].

З метою оцінки сучасного стану реалізації по-
даткової політики в Україні проведемо оцінювання 
її ефективності в контексті наповнення Зведеного, 
Державного та місцевих бюджетів України за 2018–
2020 рр. у розрізі податкових і неподаткових джерел 
формування (табл. 1).

З даних табл. 1 можемо зробити висновки про 
те, що у формуванні як державного, так і місцевих,  
а відповідно й зведеного бюджету країни вирішальне 
значення мають саме податкові надходження. Най-
більшу роль вони відіграють у формуванні місцевих 

бюджетів. Так, у 2018 р. податкові надходження ста-
новили 232532,88 млн грн і склали 88% усіх надхо-
джень до місцевих бюджетів, а у 2019 р. вони зросли 
до 270545,80 млн грн, і частка вже становила 90%. У 
2020 р. тенденція зростання податкових надходжень 
до місцевих бюджетів збереглася, і вони становили 
285571,5 млн грн з питомою вагою 92%.

Аналогічна ситуація спостерігається й щодо 
структури державного бюджету, де податкові надхо-
дження займають левову частку, та прослідковуєть-
ся тенденція до їхнього щорічного зростання. Так,  
у 2018 р. вони на 753815,65 млн грн формували дер-
жавний бюджет, що становило 82% усіх доходів. Про-
те у 2019 р. податкові надходження зросли на 45960,40 
млн грн, але питома вага скоротилася до 81%, а у 2020 р.  
вони на 851115,6 млн грн наповнили бюджет з пито-
мою вагою 80%.

У 2018 р. Зведений бюджет України був викона-
ний за доходами на 1184290,77 млн грн, з яких 83,3%, 
або 986348,52 млн грн становили саме податкові над-
ходження. У 2019 р. вони зросли на 83973,32 млн грн 
(83%), а у 2020 р. становили 1 136 687 млн грн, або 
82,6% доходів Зведеного бюджету України.

На обсяг податкових надходжень впливають 
як макроекономічні, так і мікроекономічні чинники. 
Значний вплив на обсяги податкових надходжень до 
бюджету має група соціально-економічних факторів, 
яка визначає потужність податкового потенціалу, на-
самперед базу оподаткування, що є визначальною 
для нарахування податкових платежів [9, с. 43].

Слід відмітити, що впродовж 2018–2020 рр. 
негативний вплив на розвиток вітчизняної 
економіки та наповнення бюджету мали такі 

чинники, як: несприятлива цінова кон’юнктура на 
світових товарних ринках; загострення військового 
конфлікту на Сході України; низька платоспромож-
ність населення, існуючі структурні дисбаланси в 
економіці. Ці чинники негативно впливають на ре-
зультативність діяльності суб’єктів господарювання 
та на отримання ними прибутків, виплату заробітних 
плат і сплачені податки в цілому.

Своєю чергою, прийняття збалансованого бю-
джету та формування через нього довгострокових 
факторів економічного зростання при одночасному 
підвищенні ефективності використання бюджетних 
коштів є стратегічним орієнтиром країни у сфері дер-
жавних фінансів [10, с. 92].

Підсумовуючи вищезазначене, можна ствер-
джувати, що податкові надходження відіграють ви-
рішальну роль у формуванні як місцевих бюджетів, 
так і державного бюджету. Це свідчить про практич-
ну реалізацію функції податкової політики в забезпе-
ченні формування фінансових ресурсів, необхідних 
державі для виконання узятих на себе функцій, адже 
саме завдяки податковим надходженням формується 
понад 80% дохідної частини бюджетів різних рівнів. 
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].

Саме через оподаткування формуються фонди, за рахунок яких держа-
ва: фінансує деякі витрати на просте та розширене відтворення в на-
родному господарстві; фінансує соціальні програми пенсійного та со-
ціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я та ін.; забезпечує на-
ціональну оборону та безпеку; утримає законодавчі, виконавчі та судові 
органи державної влади й управління; надає кредити та безвідплатну 
допомогу іншим країнам [11, с. 147].

Ключовими негативними факторами, які визначають низькі кон-
курентні позиції української податкової політики порівняно з економіч-
но розвиненими країнами, є [12]: 

 нестабільність, внутрішня суперечливість і неузгодженість по-
даткового законодавства; 

 високе податкове навантаження на платників податків; 
 нераціональний розподіл податкового тиску між факторами ви-

робництва;
 низька фіскальна ефективність податкової системи.

Крім того, вищезазначені недоліки привели до таких проблем сис-
темного характеру в податковій системі, як [7, с. 42]:

 податкова заборгованість платників перед бюджетом і держав-
ними цільовими фондами;

 широкомасштабне ухилення від оподаткування;
 бюджетна заборгованість із відшкодування податку на додану 

вартість.
Тому наразі актуальним є вжиття дієвих заходів для подолання за-

значених проблем, що, своєю чергою, приведе до успішного досягнення 
поставленої мети реформування податкової політики держави – форму-
вання досконалої системи оподаткування в Україні та досягнення еко-
номічного зростання загалом.

Створення нової законодавчої бази у сфері оподаткування пови-
нно віддзеркалювати традиції існуючої податкової системи та відповіда-
ти світовим тенденціям розвитку податкових систем [7, с. 43].

Необхідно також відмітити, що податкова політика передбачає 
відповідні інститути, через які вона реалізується та пристосо-
вується до умов реформувань. Інститут є суб’єктом інститу-

ційного механізму. Як зазначає Д. Норт, «... не існує інших рішень, крім 
використання інституційних механізмів, щоб установити правила гри,  
і використання організацій – щоб забезпечити дотримання цих правил» 
[13]. Метою функціонування інституціонального механізму є досягнен-
ня збалансованості податкової політики, що підтримується відповід-
ними інституціональними структурами, у результаті чого нова модель 
такої політики має поєднувати забезпечення довгострокового прийнят-
ного рівня заборгованості з достатнім рівнем гнучкості.

Серед інститутів, які здійснюють реалізацію податкової політики в 
Україні, варто виокремити Міністерство фінансів України та Державну 
податкову службу України з її територіальними підрозділами.

Основними пріоритетами Міністерства фінансів України в забез-
печенні формування та реалізації податкової політики є: підвищення 
ефективності, стабільності та прогнозованості податкової системи; під-
вищення якості та ефективності податкового адміністрування; ефектив-
не акумулювання фінансових ресурсів, які необхідні для виконання дер-
жавою своїх функцій; забезпечення справедливості та рівності подат-
кової системи, її адаптація до норм Європейського Союзу; розширення 
бази оподаткування [14, с. 105].

У рамках становлення України як європейської держави, щоб 
уникнути соціальних і політичних конфліктів та подолати їх негативні 
наслідки, потенційна участь держави визначається системою встанов-
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лених нею правових норм. Таким чином, необхідно 
розробити нову сучасну стратегію податкової полі-
тики України, яка максимально задовольнить усі сто-
рони, знизить невдоволеність громадян податками 
та зможе пережити будь-які форс-мажори, оскільки 
податкова політика має стимулювати пріоритетні 
для держави галузі економіки, мати якнайнижчі став-
ки для бідних прошарків населення та наповнювати 
бюджет для витрати на соціальні проєкти [15, с. 943].

Державна податкова служба України є цен-
тральним органом виконавчої влади, діяльність яко-
го спрямовується та координується Кабінетом Міні-
стрів України через міністра фінансів. Питання від-
повідальності та розмежування повноважень органів 
виконавчої влади та структурних підрозділів подат-
кової служби є одними з тих, які потребують першо-
чергового вирішення. Нині відсутнє чітке визначення 
центрів відповідальності за кожне ухвалене рішення. 
Така відповідальність є розмитою між Державною 
податковою службою України та Міністерством фі-
нансів України. Фактично Державна податкова служ-
ба України значно впливає на рішення у сфері форму-
вання податкової політики, але де-юре формування 
податкової політики належить до сфери компетенції 
Міністерства фінансів України, що дає можливість 
службі кожного разу перекладати відповідальність за 
неякісні та хибні норми податкового законодавства 
на уряд і Верховну Раду України [14, с. 105].

Крім того, важливою умовою забезпечення 
процесу модернізації податкової політики країни є 
підготовка висококваліфікованого кадрового забез-
печення, адже саме кадровий ресурс є дієвою силою 
якісних змін. Тому створення ефективної системи 
підвищення кваліфікації кадрів податкової служби 
є одним із пріоритетних напрямів її подальшого ре-
формування.

Таким чином, для забезпечення розвитку та 
модернізації податкової політики України необхідно 
реалізувати такі заходи: 

 створення передбачуваної та збалансованої 
бюджетної та податкової політики, спрямо-
ваної на реалізацію пріоритетів економічного 
розвитку; 

 забезпечення передбачуваності реформ, поін-
формованість громадян і бізнесу в діях влади; 

 покращення якості надання державних по-
слуг; 

 посилення контролю за витратами бюджету; 
 повноцінна реалізація принципу прозорості 

та відкритості бюджетного процесу; 
 забезпечення ефективного управління дер-

жавним боргом; 
 зниження фіскальних ризиків тощо.

ВИСНОВКИ
Здійснивши оцінку сучасного стану реалізації 

податкової політики, бачимо, що податкові надхо-

дження відіграють вирішальну роль у формуванні 
бюджетів різних рівнів, що свідчить про практичну 
реалізацію функції податкової політики в забезпечен-
ні формування фінансових ресурсів.

Сучасними проблемами здійснення податкової 
політики в Україні залишаються:

 складність і суперечливість податкового за-
конодавства, внесення частих і численних 
змін до Податкового Кодексу України, що по-
рушує принцип стабільності податкового за-
конодавства; 

 надмірне та нерівномірне податкове наванта-
ження на платників податків, що не стимулює 
до розвитку підприємницької та іншої діяль-
ності; 

 конфлікти між контролюючими органами у 
сфері оподаткування та платниками податків; 

 тінізація економіки через уникнення оподат-
кування. 

Подолання цих проблем є необхідною умовою 
для успішного досягнення поставленої мети – 
реформування податкової політики держави.

Для реалізації пріоритетів розвитку податкової 
політики необхідно здійснити комплекс стимулю-
ючих заходів, які передбачають: 

 зниження податкового тиску;
 стимулювання інноваційної діяльності;
 сприяння розвитку малого підприємництва;
 підвищення фіскальної ефективності подат-

ків за рахунок розширення податкової бази;
 поліпшення адміністрування;
 зменшення масштабів ухилення від сплати 

податків тощо.
Формування податкової системи та розробка 

податкової політики не можуть бути спонтанними 
непрогнозованими процесами, оскільки контроль з 
боку держави має забезпечити вдосконалення такого 
складного продукту еволюції, як податкова система, 
яка зумовлює необхідність регулювання незалежно 
від об’єктивних чинників податкової політики.          
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХОДІВ  
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
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Літвіненко А. В. Фінансове забезпечення відновлювальної енергетики та заходів з енергоефективності в Україні
У статті досліджено основні інструменти фінансового забезпечення розвитку відновлювальної енергетики та заходи з енергоефективності 
в Україні, а саме: «зелений» тариф, «теплі» кредити, ЕСКО-договори, гранти Державного фонду енергоефективності. Розглянуто перспективу 
запровадження «зелених» облігацій, зокрема формування необхідної нормативно-правової бази для використання даного фінансового інстру-
менту. Охарактеризовано енергобаланс України в розрізі генерації енергії з традиційних та альтернативних джерел. Проаналізовано динаміку 
зростання генерації з відновлювальних джерел і фактори, які вплинули на зростання. Розглянуто переваги фінансування розвитку відновлюваль-
ної енергетики й енергозбереження на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Підкреслено значення нарощення виробництва енергії з 
відновлювальних джерел і впровадження енергоефективних заходів у побутовому та виробничому секторах економіки для енергетичної безпеки 
України. Досліджено причини виникнення кризи неплатежів за вироблену альтернативну енергетику на українському енергоринку та негативні 
наслідки даної кризи для банківського сектора України. Детально розглянуто використання інструментів фінансування для впровадження енер-
гоефективних заходів. Обґрунтовано формування збалансованого механізму фінансового забезпечення для недопущення появи дестабілізуючих 
факторів у національній економіці, а також для «зеленого» переходу в енергетичній сфері.
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Litvinenko A. V. Financial Support of Renewable Energy and Energy Efficiency Measures in Ukraine
The article examines the main instruments of financial support for the development of renewable energy and energy efficiency measures in Ukraine, such as 
"green" tariff, "warm" loans, ESCO agreements, grants from the State Energy Efficiency Fund. The prospect of introducing "green" bonds, in particular the for-
mation of the necessary regulatory framework for the use of this financial instrument. The energy balance of Ukraine in the context of energy generation from 
traditional and alternative sources is characterized. The dynamics of growth of generation from renewable sources and the factors that influenced growth are 
analyzed. The advantages of financing the development of renewable energy and energy saving at the macroeconomic and microeconomic levels are consid-
ered. The importance of increasing the production of energy from renewable sources and the introduction of energy efficiency measures in the domestic and 
industrial sectors of the economy for the energy security of Ukraine is underlined. The causes of the crisis of non-payment for alternative energy produced on 
the Ukrainian energy market and the negative consequences of this crisis for the banking sector of Ukraine are studied. The use of financing instruments for the 
implementation of energy efficiency measures is considered in detail. The formation of a balanced financial support mechanism to prevent the emergence of 
destabilizing factors in the national economy, as well as for a "green" transition in the energy sector is substantiated.
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Після проголошення незалежності України у 
1991 р. почала формуватися національна еко-
номіка країни. Для пострадянської економіч-

ної моделі України був характерний високий рівень 
ресурсомісткості й енергоємності. Дані фактори в 

поєднанні з неефективним управлінням негативно 
вплинули на національну економіку, як наслідок –  
у багатьох сферах вона стала неконкурентною. Так, 
за статистичними даними, частка ВВП України  
у світовому ВВП знизилась з 1,3% у 1991 р. до 0,17%  


