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щодо забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідуван-
ня та розкриття правопорушень у сфері фінансової та економічної без-
пеки, що віднесені до його підслідності відповідно до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуально-
го кодексу України. При цьому не лише вказане визначення повинно 
бути враховано законодавцем при визначенні статусу нового органу, 
але і вказані нами недоліки попередніх законопроектів.  
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Податкові зміни – це перманентний стан української податкової 

системи. Свідченням цього є Податковий кодекс України та його пос-
тійне удосконалення й доповнення [1]. Розпочавши з високого рівня 
податкових ставок, держава перейшла до зменшення податків та опти-
мізації пільг, проте питання податкової реформи не втрачає своєї акту-
альності. В значній мірі це обумовлено розгортанням фінансових кри-
зових явищ і наростанням зовнішньої агресії. Нові умови створили 
потребу в подальшому реформуванні податкової системи [4]. 

Проблеми, пов’язані з податковою реформою, постійно перебува-
ють в полі зору відомих вітчизняних вчених, таких як О. Василик, 
В. Геєць, Т. Єфименко, П. Мельник, Ю. Каспрук, Ю. Касперович, 
М. Кучерявенко та ін. 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 груд-
ня 2016 року № 1797-VIII (далі Закон) реалізує намір максимально 
перевести відносини з фіскальними органами у цифровий формат [2]. 
На основі цього Закону відбулися суттєві зміни в оподаткуванні,  
які почали діяти 01.01.2017 р. Відтепер новація сприятиме мінімізації 
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часових витрат для обох сторін, та найважливіше, спростить доступ до 
інформації. Згідно Закону, створюється Єдиний державний реєстр та-
ких податкових консультацій. 

Водночас запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові 
канікули (застосування нульової ставки податку на прибуток підпри-
ємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйо-
нів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду 
заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні 
заробітні плати, за умови відповідності критеріям згідно цього Закону. 

Встановлено оподаткування у половинному розмірі загальної ставки 
(18%), тобто за ставкою 9%, пасивних доходів у вигляді дивідендів по 
акціях, інвестиційних сертифікатах та корпоративних правах, що ви-
плачуються нерезидентами, інститутами спільного інвестування та 
суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 
підприємств. [2] 

Податкові перевірки: план-графік документальних планових переві-
рок повинен завчасно оприлюднюватися на сайті Державної фіскаль-
ної служби до 25 грудня року, що передує проведенню таких перевірок.  

При цьому до 31 грудня 2017 року позапланові перевірки можуть 
здійснюватися держорганами: 1) за письмовою заявою суб'єкта госпо-
дарювання; 2) за рішенням суду; 3) у разі настання аварії, смерті поте-
рпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю 
суб'єкта господарювання. 

Під дію мораторію не підпадають держоргани, робота яких не впли-
ває на малий і середній бізнес (Національна комісія, що здійснює ре-
гулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національна ко-
місію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк Украї-
ни, Антимонопольний комітет), а також Державна фіскальна служба та 
Державна фінансова інспекція.  

Податковою реформою передбачено ліквідацію податкової міліції та 
створення нового органу, на який покладається обов’язок забезпечен-
ня запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси 
держави та/або місцевого самоврядування. Діяльність такого органу – 
фінансова поліція, регламентуватиметься окремим Законом 

Висновки:  
1. Забезпечення стабільності податкового законодавства в України. 
2. Спрощення процедур адміністрування податків. 
3. Створення системи податкового контролю, яка обумовить невід-

воротність покарання за вчинення податкового правопорушення та 
водночас не обтяжуватиме законослухняних платників податків подат-
ковими перевірками.  

4. Подолання корупції та підвищення ефективності витрачання  
бюджетних коштів.  
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З метою досягнення ефективних змін у реалізації податкової рефо-
рми варто дотримуватись комплексного підходу, який базується на 
засадах лібералізації оподаткування, стабільності та уніфікації податко-
вих правил для всіх суб’єктів господарювання, жорсткого контролю та 
невідворотності покарання за податкові правопорушення і подолання 
корупції, що позитивно сприятиме розвитку економіки нашої держави 
та залученню інвестицій. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУБ’ЄКТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ1 

 
Принципи організації та діяльності Служби безпеки України (далі – 

СБУ) – це передбачені законодавством основні вимоги до діяльності 
СБУ, які відображають її призначення у суспільстві та державі, органі-
заційну структуру, визначають межі здійснення її повноважень та  
допомагають виокремити СБУ від інших правоохоронних органів.  

                                                           
1 Виконано в рамках проекту № 0116u006814 (супровідний лист № 01/15.06/3278 від 

19.08.2016 р.) 




