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ОЦІНКА РОЛІ І МІСЦЯ ТОРГОВОЇ СФЕРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАПОВНЕННЯ 
ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Значення торгівлі в сучасній економіці 
проявляється у вирішенні найважливіших соціально-економічних завдань. Вона 
бере участь у формуванні споживчого ринку, виступає фактором росту доданої 
вартості суспільного продукту, забезпечення зайнятості, задоволення суспільних 
потреб в товарах і послугах, стимулювання виробництва продукції, підвищення її 
якості. Торгівля сприяє зближенню рівня життя населення різних соціальних груп і 
регіонів, активно сприяє інтеграції країни у світове господарство.

Як відомо, саме внутрішній ринок, і в першу чергу, торгівля, відіграють 
ключову роль у формуванні загального економічного потенціалу країни. Торгівля є 
не тільки важливою складовою внутрішнього ринку, але і виконує необхідні функції 
для задоволення потреб населення в якісних товарах і послугах, ця сфера є важливим 
інструментом державної системи формування нових робочих місць і наповнення 
бюджету.

Аналізом даної теми постійно займаються вищі органи влади, основними з 
яких є Державна служба статистики, Державна податкова адміністрація, Державна 
митна служба. Оцінити конкретний вплив торговельної сфери на формування 
доходів бюджету досить важко, так як жодна служба не виділяє надходження від 
торгівлі в окрему сферу, дана тема також не досліджується вітчизняними фахівцями.

Мета дослідження. Оцінити роль сфери торгівлі в наповненні бюджету 
України.

Основна частина. Щорічно у сфері торгівлі відбуваються відчутні позитивні 
зміни. Внаслідок зростання грошових доходів населення та впровадження сучасних 
підходів до ведення торговельного бізнесу намітилася тенденція до реального 
зростання обсягу роздрібного товарообігу, що є свідченням розширення та активізації 
внутрішнього ринку. Також створена і продовжує розвиватися широка мережа 
сучасних підприємств торгівлі, які за своїм технічним оснащенням і технологіями 
торговельного процесу відповідають вимогам часу, демонструють високий рівень 
комерційної діяльності та культури обслуговування покупців. У зв'язку з цим 
зростають і надходження до бюджету, пов'язані зі сферою торгівлі.

Операції, здійснювані в торговельній сфері, впливають на наповнення 
бюджету з декількох сторін. Якщо це зовнішньоекономічна діяльність - бюджет 
отримує доходи від митного регулювання, ввізного та вивізного мита, акцизного 
збору, податку на додану вартість. Якщо це торгівля всередині країни - бюджет 
отримує дохід від податку на додану вартість, податку на прибуток торгових компаній, 
збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, ринкового 
збіру.
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Зовнішня торгівля належить до тих небагатьох секторів економіки, які 

сьогодні є стабільним джерелом надходжень до бюджету і стабільно впливають 
на стан економіки в цілому. Основна частина податків і зборів, які нараховуються 
і стягуються митною службою, припадає на торговий оборот - 97,9% і лише 2,1% 
становить оподаткування товарів в неторговому обігу [1].

Що стосується внутрішньої торгівлі, організації та індивідуальні підприємці, 
які здійснюють торговельну підприємницьку діяльність, є платниками податків, тому 
торгівля бере участь у формуванні державних доходів. Не менш важлива її роль в 
наповненні бюджетів всіх рівнів.

Як свідчать дані Міністерства економіки України, галузь внутрішньої торгівлі 
- це провідна галузь економки України, за деякими економічними показниками вона 
займає друге-третє місце в країні. Частка торгівлі в структурі доданої вартості у 
фактичних цінах в нашій країні становить 15,4%. У Росії цей показник досягає 19,7%, 
у Франції - 9,9%, Фінляндії - 10,2%. Можна дискутувати, позитивно це чи негативно, 
оскільки у розвинених країнах цей показник істотно менше, але це пояснюється тим, 
що там більш розвинена сфера виробництва. З притоку іноземних інвестицій галузь 
займає третє місце в країні, поступаючись лише таким традиційно інвестиційно 
привабливим галузям, таким як, наприклад, банківська [3].

Навіть у кризу торгівля залишилася одним із основних донорів бюджету. 
У 2008 році, сума сплачених галуззю податків склала 19,9 млрд грн, що відповідає 
10,9% всіх платежів. У перший же посткризовий рік торгівля зуміла наростити 
товарообіг, забезпечити приріст іноземних інвестицій на рівні майже 450 млн доларів 
і підтримати бюджет двадцятьма мільярдами податкових платежів [3].

На 2011 рік обсяг роздрібного товарообігу склав 350 059 млн. грн. Для України 
головною відмінністю є більша частка роздрібного товарообігу, що знаходиться в тіні. 
На відміну від інших секторів, в торгівлі обсяг тіньової економіки вирахувати можна 
досить чітко, просто зіставивши дані офіційного товарообігу і суму витрат населення 
на покупки. Розрив становить більше 300 млрд. грн. Так, згідно з офіційними даними, 
населення в 2010 р. витратило на купівлю товарів і послуг 838,2 млрд. грн. У той же 
час оборот роздрібної торгівлі в 2010 р. склав 529,9 млрд. грн [2]. У зв'язку з цим 
бюджет не отримав близько 20 млрд. грн. податків в 2010 році, що в порівнянні з 
загальними доходами бюджету в 240 млрд., складає близько 8,33%. 

Дії органів влади щодо детінізації сфери внутрішньої торгівлі принесуть 
значний внесок у дохідну частину бюджету. Серед основних заходів протидії тінізації 
економіки слід виділити нову податкову політику, яка дозволила вийти із тіні значним 
обсягам доходів і суб´єктам підприємницької діяльності у сфері торгівлі – працювати 
прозоро і легально.

Висновки. Сфери зовнішньої і внутрішньої торгівлі є одними з тих, які мають 
найбільший вплив на формування доходів усіх рівнів бюджету. Україна є країною з 
перехідною економікою, яка нарощує свій виробничий потенціал. Тому сфера торгівлі 
займає значний сектор економіки, на відміну від країн з розвиненою економікою, де 
основна частка припадає на виробництво. Таким чином, сфера внутрішньої торгівлі 
є одним з основних джерел надходжень до бюджету, однак має місце значна тінізація 
торгівлі, що негативно позначається на наповненні бюджетів.
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