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updated, so why bother carrying the wide screen uncomfortable Smartphone 
when this simple wearable Smartwatch will bring you all calls, SMS, e-mails, 
and more notifications directly to your wrist. This is a cool technology for busy 
people who always want to stay updated. With this new technology, you can 
leave your Smartphone in your pocket or purse, and get all updates via this 
Smartwatch [5; 4]. 

Flip Alarm clock – Keeping time is very important in our daily lives; 
however, waking up in the morning is a disaster to most of us. This Flip Alarm 
clock uses a simple but cool technology to wake you up, with its big bold 
design, it comes with two sides – ON and OFF – which means that you can flip 
the clock on the side you need, then its advanced timing technology will sense 
when to wake you up, if the alarm starts making that wired noise to wake you up 
in the morning, you tell the clock to shut up by flipping it to the OFF side [5; 1]. 

Luci Inflatable Solar Lantern – Since light is essential in our lives, this 
Luci Inflatable Solar Lantern is among those new technologies every one will 
need in their lives. Take advantage of solar energy with this remarkable 
lightweight waterproof solar lantern. For those who love camping, this lantern 
will provide you with light during the night. If you charge it for 8 hours, you 
will get a minimum of 6–12 hour of light [5; 1].  

In conclusion: 
The use of technology is unmeasurable; technology has played a big role 

in many other fields like health care, job creation and data management. And 
this technology will keep on changing basing on the demands of people and the 
market. So it’s your role to keep yourself up-to-date with trending technology. 
How we use technology determines if it’s good or bad, helpful or harmful. 
Technology, itself, is neutral [5]. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЇ 
 

На сьогодні фіскальна політика в Україні переходить у якісно новий 
вимір розвитку, що певним чином викликає труднощі у її реалізації. 
Насамперед, такі труднощі пов’язані з необхідністю гармонізації 
вітчизняного податкового законодавства із законодавством ЄС, 
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виконанням вимог МВФ, відновлення підприємницької та інвестиційної 
активності, недопущення погіршення рівня життя населення тощо. Для 
України Європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і 
новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного виробника, вихід на світові ринки. 
Провідну роль у процесі євроінтеграції займає реформування фіскальної 
політики, особливо її правове регулювання [1, с. 1]. Оскільки фіскальна 
політика є невід’ємною складовою державного регулювання внутрішніх та 
зовнішніх процесів соціально-економічного розвитку будь-якої країни. 

Основні напрями фіскальної політики містяться в Указі Президента 
України «Про стратегію сталого розвитку, Україна – 2020». Зокрема, 
зазначено про податкову реформу, мета якої – побудова податкової 
системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальними 
затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови 
для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє 
наповнення державного бюджету України і місцевих бюджетів. Головними 
напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної функції фіскальних 
органів до обслуговуючої; зменшення кількості податків, їх розміру та 
спрощення порядку розрахунку і сплати; впровадження електронних 
сервісів для платників податків; зменшення податкового навантаження на 
заробітну плату; удосконалення законодавства України, спрямованого на 
посилення боротьби з ухилянням від сплати податків [2, с. 3].  

Вдосконалення фіскальної політики повинно підвищити 
конкурентоспроможність економіки України, активізувати інноваційно-
інвестиційну складову розвитку, позитивно вплинути на структурні 
процеси у реальному секторі економіки, чим забезпечити динамічне 
економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя населення 
[2,c.8]. 

На сьогодні в Україні створено податкову систему, яка за своїм 
складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих 
європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з 
урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також 
аспектів фіскальної політики Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (англ. 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)), Світової організації 
торгівлі (СОТ) та інших міжнародних економічних організацій [3, c. 9].  

Вагому роль в регулюванні та здійснені фіскальної політики відіграє 
Міністерство фінансів України, яке у рамках реалізації стратегії «Україна – 
2020» проводить переговори щодо укладення нових міжнародних 
договорів про уникнення подвійного оподаткування та внесення змін до 
діючих договорів, зокрема з Кіпром, Швейцарією, Люксембургом, 
Нідерландами. З цією метою прийнято низку законів та розпоряджень між 
Урядом України та іноземних держав [3, с. 4]. 
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Основним недоліком правового регулювання фіскальної політики є 
несвоєчасні зміни до законодавства. Приймаючи нові закони та 
положення, уряд не приділяє уваги їх узгодженості, через це виникає 
багато спірних питань у регулюванні фіскальних органів. 

У 2015 році введено електронну систему адміністрування ПДВ, яка 
значно спростила процедуру справляння податку, проте існує ряд 
недоопрацювань, які необхідно усунути для ефективного функціонування 
даної системи, зокрема: доцільно звільнити покупця від обов’язку 
перевіряти коректність складання податкової накладної; встановити нові 
правила щодо термінів реєстрації податкової накладної, оскільки введені 
терміни є незручними; встановити штрафи для постачальників у випадку 
відмови реєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, оскільки на даний час штрафні санкції відсутні [3, c. 6]. 

Попри те, що існує ряд необхідних змін, які досі стоять на порядку 
денному, постійно вносять нові поправки щодо адміністрування, котрі 
лише заплутують платників податків щодо того, як правильно 
нараховувати та сплачувати податки та подавати звітність. Недоліки 
законодавства та його нестабільність створюють негативний клімат для 
інвесторів та призупиняють інвестиційних процесів економіки. Іноземні 
інвестори прагнуть мати гарантії для того, аби вкладати ресурси, і 
зацікавленні в стабільності та якості законодавства, яке б відповідало 
високим європейським стандартам [3, c. 6]. 

Отже, податковій сфері діяльності для створення передумов для 
економічного зростання необхідно: 

1. Зробити правила гри у сфері оподаткування прозорими, рівними, 
незалежними від сваволя чиновників. 

2. Знизити навантаження на сумлінних платників податків, за 
рахунок більш рівномірного розподілу податкового тягаря. 

3. Дозволити скасувати практику встановлення планів із 
надходжень. 

4. Зменшити сукупні витрати на адміністрування та інші суспільні 
витрати. 

5. Радикально зменшити корупцію у податковій сфері. 
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