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 охоплюють велике коло товарів і споживання; 

 швидко та стабільно надходять до бюджету. 

Згідно податкового законодавства України до непрямих податків 

відносяться податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок та мито.  

В Україні на сьогодні надходження від непрямих податків становлять 

левову частину податкових доходів бюджету: більше 53% сукупних 

податкових надходжень зведеного бюджету України, у тому числі більше 

30% від ПДВ [2]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що дані податки мають значний 

фіскальний потенціал, а отже і призводять і до значного податкового 

навантаження на споживання. Так, базова ставка оподаткування ПДВ 

становить 20%, для ліків – 7%, для експорту – 0%. База оподаткування 

акцизним податком щороку зростає (з 2015р. введено акцизний податок з 

роздрібного продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв). За 

нинішньої ситуації непрямі податки (переважно ПДВ) підвищують рівень 

цін, що скорочує рівень споживання, а відповідно і сукупний попит, що знову 

ж таки зумовлює скорочення ВВП [2]. 

Отже, непряме оподаткування в Україні потребує удосконалення, в першу 

чергу, по диференціації шкали ПДВ у частині товарів першої необхідності та 

широко вжитку. 
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На сьогодні Україна активно готується до впровадження системи медичного 

страхування. Найбільш ефективними системами медичного страхування 

вважаються ті, що засновані на державно-приватному партнерстві, за яким 

відбувається поєднання приватних коштів з державною підтримкою у різних 
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формах задля забезпечення широкого доступу до медичного страхування. 

Україна повинна розробити та впровадити свою власну модель медичного 

страхування на основі зарубіжного досвіду та з врахуванням тенденцій та 

особливостей соціально-економічного розвитку нашої країни. 

Але у зв’язку з тим, що Україна переживає не найкращі часи то медичне 

страхування в нашій країні не дуже розвинуте і на його шляху дуже багато 

перепон: 1. Управління медичною галуззю, а особливо її фінансування. 2. 

Завищення страхових тарифів. 3.Недостатнє фінансування системи охорони 

здоров’я. 4.Недостатня прозорість інформації, щодо страхових документів. 5. 

Велика кількість непрофесійних працівників на страховому ринку. 6. Велика 

ставка страхових премій. 

Тому можна запропонувати низку пропозицій, які можуть вирішити 

проблеми реалізації медичного страхування: визначити базовий пакет надання 

медичних послуг; створити таку систему в якій кожна працююча людина буде 

підлягати медичному страхуванню; створити нормальні, чіткі законодавчі норми 

для переходу до обов’язкового медичного страхування; знизити ставки 

страхових премій; створити умови, в яких би страхувальник був впевнений, що 

при настанні страхового випадку, він отримає виплату, зробити інформацію 

більш прозорою, щоб люди більш чітко розуміли всі умови страхового контракту 

[1] . 

На нашу думку, впровадження системи медичного страхування сприятиме: 

збільшенню фінансових надходжень у галузь охорони здоров’я, підвищить якість 

медичної допомоги кожному громадянину, зменшить термін перебування 

людини на лікарняному завдяки ефективному та своєчасному лікуванню, 

наближення рівня медичних послуг України до показників Європейського 

Союзу. 
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