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адже пошук додаткових коштів в умовах дефіцитного державного бюджету є 
проблематичним. 

Таким чином, при виборі варіантів іпотечного кредитування слід дотри-
муватись таких рекомендацій, щоб зменшити переплати за кредитом: по-перше, 
обрати класичну схему погашення, оскільки проценти по кредиту нараховуються 
на тіло кредиту, що зменшується; по-друге, при оформленні кредиту краще 
обрати менший строк кредитування та здійснити максимально можливий 
власний внесок, аніж встановлений банком мінімальний 20-25%; по-третє, виплата 
кредиту в національній валюті є менш ризикованою, оскільки у випадку 
нестабільної економічної ситуації в Україні вартість кредиту в іноземній валюті, 
наприклад, у доларах США значно зросте.  
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Уряд, проявляючи коло інтересів спільноти у різних сферах життєдіяльності, 

формує та реалізовує належну політику – фінансову, громадську, природоохоронну, 
демографічну та інші. За результатом податкових внесків, створюються еко-
номічні засоби країни, що акумулюються в його бюджеті, а також поза-
бюджетних фондах.  

Податок – примусовий, персонально безвідплатний платіж, що стягується з під-
приємств і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві майна коштів, 
з метою фінансового забезпечення діяльності держави і муніципальних утворень.  

https://bank.gov.ua/
https://privatbank.ua/
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Податки – еластичний механізм впливу, що опинився  в безперервному 
русі економіки [1]. Вони допомагають: 

• стримувати конкретні  види діяльності; 
• направляти піднесення різних галузей промисловості; 
• впливати на економічну динамічність підприємців; 
• збалансувати платоспроможний попит і пропозицію; 
• коригувати число засобів в обертанні; 
Всі податки в Україні діляться на [1]:  

 Місцеві податки 
i) Податок на власність. Платники – власники нерухомості, легкових автомо-

білів та земельних ділянок. Сума податку на нерухоме майно встановлюється 
місцевими представницькими органами, не повинна перевищувати трьох відсотків 
від розміру найменшої заробітної плати за один квадратний метр площі.  

ii) Податкова база по земельному податку – нормативна вартість або площа 
земельної ділянки, якщо він не оцінений в установленому порядку.  

iii) Туристичний збір. Платники – особи, які прибувають на території адмі-
ністративно-територіального утворення, де прийнято рішення про стягнення 
цього збору, і отримують послуги з тимчасового мешкання.  

iv) Збір коштів за простір для паркування для транспортних засобів.  
 Загальнодержавні  

(a) Податок на дохід підприємств. Платник податків – фізична або юридична 
особа, яка виплачує за товар або послугу, загальна сума – вісімнадцять відсотків. 

(b) Податок на прибуток фізичних персон. Податок з доходів фізичних – 
щорічний сукупний дохід.  

(c) Податок на додану вартість. Платники – особи, які здійснюють поставки 
товарів, робіт, послуг, в тому числі імпортери  

(d) Акцизний податок. Платники–виготовлювачі та імпортери алкогольних 
та тютюнових виробів, а також реалізатори автотранспортних засобів та електро-
енергії.  Ставки варіюються в залежності від виду товару, встановлені  в процент-
ному співвідношенні до вартості товару.  

(e) Екологічний податок. Платники – господарюючі особи, які здійснюють 
шкідливі впливи на навколишнє середовище. Об'єкт і база оподаткування – 
обсяги таких шкідливих впливів. 
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(f) Рентна плата. Платники – особи, які здійснюють надро-, водо- і лісо-
користування, використання радіочастот, а також здійснюють транспортування 
нафтопродуктів і аміаку трубопроводами України.  

(g) Мита. Порядок справляння мита та їх види встановлені митним 
законодавством. 

В цілому податкову систему України можна охарактеризувати як досить 
лояльну до платників податків. Загальна кількість і розмір податкового тягаря не 
можна назвати надмірним. Основний податковий закон є сучасним, зрозумілим для 
розуміння і дуже докладним. Однак не можна не відзначити той факт, що ставки по 
основним діючим податків (ПДВ, прибуткового, податку на прибуток, акцизів, 
єдиного податку) регулярно піднімаються, що, з одного боку, покликане допомогти 
державі подолати виниклі фінансові труднощі і кризові явища, але, з іншого боку, 
навряд чи може позитивно позначитися як на добробуті громадян, так і на розвиток 
бізнесу, а також сприяє виникненню нових механізмів ухилення від сплати податків. 
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Кредитна діяльність банківських установ потребує змін і реорганізації, а 
інвестиційна банківська діяльність на теперішній час в Україні нерозвинена і 
потребує, по перше, налагодження і стабілізації кредитної діяльності, а по друге 
пошук нових напрямків для її реалізації.  

Одночасно з тим, така діяльність є ризикованою як для банку, так і для 
бюджету об'єднаної територіальної громади, що є першою проблемою на шляху 
вирішення поставлених завдань. Другою проблемою є значна неоднорідність 
розгалуження банківських установ по території України. 

Першим етапом вивчення актуальності даного виду взаємодії було 

https://tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/struktura-/



