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АНОТАЦІЯ 

Талпа В.П. «Податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки 

України в умовах реформ». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальніс-

тю 051– Економіка. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-

джень НАН України, Одеса, 2021. 

 

Актуальність даної дисертаційної роботи визначається необхідністю викори-

стання податків як інструментів стимулювання інвестиційної активності в націо-

нальній економіці в умовах сучасних викликів та трансформаційних змін, визна-

чених численними реформами, та підсилених впливом кризових явищ. В роботі 

обґрунтовано концептуальну ідею про те, що при організації процесу податкового 

стимулювання розвитку економіки основний акцент необхідно здійснити на підт-

римці інвестиційної активності, оскільки нові капіталовкладення і порядок відт-

ворення раніше інвестованих ресурсів здатні сприяти структурному оновленню 

національної економіки. 

Концептуальні засади дослідження податкової системи країни як ключового 

регулятора інвестиційних процесів і засобу забезпечення поступального економі-

чного розвитку сформовані на основі положень стратегічних документів, діючих в 

Україні і таких, що визначають напрями реформ в економічній сфері. 

В дисертаційній роботі виділяється 5 ключових напрямів реалізації податко-

вого стимулювання економічного розвитку через підтримку інвестиційної актив-

ності, а саме:  

1) забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту насе-

лення і реалізація підприємницької ініціативи; 

2) забезпечення створення високої доданої вартості в національній еко-

номіці, сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно важливих видах 

економічної діяльності; 
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3) підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності ві-

тчизняної економіки; 

4) формування системи економічно спроможних територіально-

господарських систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах розподі-

лу праці в процесі ефективного використання локальних ресурсів для участі в мі-

сцевому, національному та міжнародному економічному обміні; 

5) підвищення ефективності і цільової інвестиційної орієнтованості сис-

теми податкового сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних 

функцій, зменшення нецільових втрат. 

В першому розділі дисертаційної роботи наведено теоретичні та концептуа-

льні основи здійснення податкового регулювання інвестиційного розвитку націо-

нальної економіки. Теоретичним підґрунтям дослідження податкового стимулю-

вання інвестиційної діяльності в національній економіці є категоріальний апарат, 

система принципів, і актуальних напрямів формування методичного інструмента-

рію з оцінки та регулювання впливу податків на інвестиційне забезпечення розви-

тку пріоритетних видів економічної діяльності, секторів економіки та на підтрим-

ку виконуваних в економіці і суспільстві функцій, зміст і сутність яких визнача-

ються сучасними викликами і завданнями реформ.   

Вдосконалено термінологічний базис в сфері дослідження податкового регу-

лювання інвестиційного розвитку економіки шляхом визначення сутності таких 

категорій як податкове регулювання, інвестиційно-орієнтоване оподаткування, 

проектно-орієнтоване оподаткування, перспективне інвестиційно-орієнтоване 

оподаткування. На основі ідентифікації ключових рушійних сил в суспільстві, ро-

дового поняття та істотних ознак надано таке визначення категорії «податкове 

стимулювання інвестиційної активності в національній економіці» в сучасних 

умовах впливу структурних реформ в національній економіці - цілеспрямований 

стимулюючий вплив на умови руху інвестиційних ресурсів в розрізі секторальних 

та функціональних складових економічної активності суб’єктів господарювання, а 

також в проєктно-орієнтованому вимірі, який здійснюється з допомогою податків, 
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органами центрального та локального державного управління за принципом суб-

сидіарності та в межах повноважень, встановлених чинним законодавством, в на-

прямах, обумовлених потребами продуктивних сил в збалансованому результаті 

(в економічному, соціальному, бюджетному вимірах), за ознакою функціонально-

сті та на основі підтримки залучення, відтворення та реінвестування капіталу, за-

безпечення інноваційності розвитку економіки. 

Вдосконалено класифікацію функцій податкової системи, шляхом виділення 

підфункцій забезпечення проектної орієнтованості, інвестиційної орієнтованості, 

підтримки розвитку стратегічних видів діяльності і секторів національної еконо-

міки, окупності і сталості наданих пільг, відповідальності, економічної спромож-

ності релевантних структурних елементів економіки в просторовому вимірі рів-

новажності і зближення, забезпечення інноваційності і структурного оновлення. 

На основі врахування постулатів класичної теорії податкового регулювання 

економічного розвитку, визначено і теоретично обґрунтовано закономірності роз-

витку національної податкової системи з точки зору виконання нею регуляторних 

функцій в контексті впливу на інвестиційну активність та рух капіталу.  

В другому розділі дисертаційної роботи обґрунтовано і аналітично доведено, 

що для всіх напрямів податкового регулювання економічного розвитку ключовим 

транзитним елементом виступають інвестиції, оскільки для структурної модерні-

зації економіки необхідним є певний перерозподіл забезпечення окремих секторів 

і видів діяльності фінансовими і матеріальними ресурсами. Виявлені ключові за-

кономірності, переваги і вади в розвитку національної інвестиційної системи. Ди-

наміка і структура інвестиційного процесу в Україні характеризується певною 

усталеністю і відсутністю якісних позитивних зрушень. Так, позитивна динаміка 

капітальних інвестицій в діючих цінах в національній валюті при перерахунку в 

доларовий еквівалент у фіксованих цінах, насправді, перетворюється на негатив-

ну. Структура джерел забезпечення капітального інвестування в Україні за остан-

ні роки залишається майже незмінною, найбільшу частку капіталовкладень забез-

печують власні кошти підприємств і організацій (більше 60% капітальних інвес-
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тицій за всі роки незалежності країни), а ресурси фінансового, банківського, кре-

дитного секторів, залишаються недостатньо використаними (8-12% в загальній 

структурі). Зростання частки бюджетного фінансування (12-20%) інвестиційного 

процесу спричинене найбільшою мірою результатами реформи децентралізації і 

наданням допомоги новоутвореним ОТГ за рахунок Державного фонду регіона-

льного розвитку. Іноземні інвестиції  в Україні не характеризуються інституціо-

нальною, довгостроковою природою і мають походження з офшорних зон (Кіпр, 

Віргінські острови тощо) або з країн, що закріплюють в Україні сировинний тип 

спеціалізації (агрохолдинги з Нідерландів), і за своєю часткою (від 3% до 0,3%, а 

в середньому 1% на рік) не здатні суттєво вплинути на характер економічного ро-

звитку і привести до позитивних трансформаційних зрушень. 

 Кошти фізичних осіб приймають участь в інвестиційному процесі, здебіль-

шого, у вигляді придбання об’єктів нерухомості, але такий ресурс як перекази 

трудових мігрантів залишається неосвоєним в інвестиційному аспекті і державна 

політика останніх років, з ініціативами оподаткування таких трудових статків 

призводить до тінізації і зменшення ступеню освоєння цього ресурсу в національ-

ній економіці. Щорічне ввезення в Україну від 11 до 14 млрд. дол. США (за дани-

ми Світового банку) трудовими мігрантами становить суттєвий внесок до ВВП і 

могло б стати частиною капітальних інвестицій. Тому виникає необхідність в за-

стосуванні регуляторного інструментарію для активізації інвестиційної діяльнос-

ті, в якому податкам відводиться особлива роль.  

Проведено оцінку функціональності та регуляторної ефективності вітчизня-

ної податкової системи. Встановлено, що діюча в країні система податків і плате-

жів виконує ряд функцій, але здебільшого, це – фіскальна функція, але при засто-

суванні чергових нововведень серед податків і зборів офіційно декларується, що 

такі зміни будуть сприяти розвитку певних видів економічної діяльності (найчас-

тіше – сільськогосподарських виробників) або ж відбудеться активізація інвести-

ційної діяльності та зростуть обсяги залучення іноземних інвестицій. За допомо-

гою методичного підходу до оцінки регуляторної спроможності податкової сис-



6 

 

теми України здійснено вимірювання ефективності застосування важелів подат-

кового стимулювання економічної та інвестиційної активності.  В основу методи-

чного підходу покладено ідею визначення відповідності системи податкового ре-

гулювання таким 5-ом критеріям:  

1) загальна оцінка рівня податкового навантаження; 

2) доцільність та результативність наданих податкових пільг; 

3) податкове стимулювання людського розвитку і добробуту населення; 

4) розвиток податкового регулювання територіально-господарських сис-

тем; 

5) підтримка інвестиційної та інноваційно-технологічної спрямованості 

економічного розвитку. 

Дана методика не передбачає визначення інтегрального показника, але ґрун-

тується на порівнянні України з економіками інших країн світу або з цільовими 

значеннями індикаторів. 

В результаті проведеної оцінки виявлено, що реальні і номінальні ставки ос-

новних податків в Україні мають значення близьке до середніх в Європі, але за рі-

внем податкового навантаження, відповідно до рівня загального економічного ро-

звитку на душу населення, вітчизняна податкова система займає одне з останніх 

місць серед країн світу, що включені до моніторингу податкових систем ОЕСР. 

Результати порівняння  податкового навантаження в Україні з різними країнами 

Світу свідчать про перевищення даного показника в Україні до 2017 року з пода-

льшим падіння до середньосвітових значень. Але стабільне перевищення співвід-

ношення бюджетних доходів до ВВП в Україні порівняно з іншими країнами сві-

дчить про зависоку податкоміскість вітчизняного ВВП. Суми бюджетних втрат 

від нецільових пільг з основних податків і зборів, а також обтяжлива практика ка-

сового відшкодування ПДВ створюють враження про несприятливість впливу си-

стеми податкового регулювання економічного та інвестиційного розвитку в Укра-

їні.   
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В третьому розділі дисертаційної роботи попередньо визначені закономірно-

сті довели висунену гіпотезу про доцільність розробки і впровадження заходів і 

механізмів щодо вдосконалення податкового стимулювання економічного за та-

кими напрямами як:  

- забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту населення і 

реалізація підприємницької ініціативи; 

- забезпечення створення високої доданої вартості в національній економіці, 

сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно важливих видах еконо-

мічної діяльності; 

- підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності вітчиз-

няної економіки; 

- формування системи економічно спроможних територіально-господарських 

систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах розподілу праці в про-

цесі ефективного використання локальних ресурсів для участі в місцевому, націо-

нальному та міжнародному економічному обміні; 

- підвищення ефективності і цільової орієнтованості системи податкового 

сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних функцій, зменшен-

ня нецільових втрат. 

Сформовані напрями відповідають детермінантам Національної економічної 

стратегії України до 2030 року та Цілям сталого розвитку 1,2, 3, 4, 9, 11. 

В цьому контексті пропонується запровадження таких регуляторних заходів: 

- запровадження механізму стимулювання реінвестування фінансового ре-

зультату в господарський оборот за допомогою норми ПКУ щодо звільнення від 

оподаткування податком на прибуток  реінвестованого вітчизняними підприємст-

вами прибутку (повністю або частково), фактично це – аналог податку на виведе-

ний капітал. Пропонований підхід апріорі дозволяє визначити його вигідність за 

ставками оподаткування; 

- заходи щодо стимулювання інвестиційної підтримки інноваційної активнос-

ті в національній економіці та розвитку соціального капіталу і реалізації підприє-
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мницької ініціативи, сутність яких полягає у знятті бар’єрів щодо провадження 

співпраці між підприємствами, між бізнесом-наукою-освітою-державою-

населенням в сфері генерації, трансферу інновацій, підготовки кадрів, здобуття 

якісної освіти; 

- заходи щодо підвищення цільової інвестиційної орієнтованості податкових 

пільг, які полягають у застосуванні по-проєктного підходу (тобто орієнтації на ін-

вестиційний проєкт як на одиницю обліку) в адмініструванні податків, у скасу-

ванні обтяжливого і збиткового для держави порядку відшкодування ПДВ; 

-  податкові заходи щодо підвищення економічної спроможності територіаль-

но-господарських утворень шляхом обґрунтування найкращих регуляторних яко-

стей у єдиного податку для провадження податкового регулювання на базовому 

рівні; та запровадження механізму непрямого стимулювання добробуту населення 

громад із використанням ПДФО; 

- запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності податкового сти-

мулювання інвестиційного розвитку економіки, який передбачає визначення від-

дачі від стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки для біз-

несу, держави і суспільства, обчисленої на основі ступеневої функції залежності 

капітальних інвестицій від валової доданої вартості. Даний підхід дозволив довес-

ти економічну ефективність пропонованих механізмів і заходів податкового регу-

лювання національної економічної системи в умовах сучасних реформ. 

 

Ключові слова: податкове регулювання, інвестиції, національна економіка, 

інвестиційно-орієнтоване оподаткування, стимулювання інвестиційної діяльності   
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Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2021. 

The relevance of this dissertation is determined by the need to use taxes as tools to 

stimulate investment activity in the national economy in the current challenges and 

transformational changes identified by numerous reforms and exacerbated by the crisis. 

The paper substantiates the conceptual idea that in organizing the process of tax 

incentives for economic development the main emphasis should be placed on 

supporting investment activity, as new investments and the order of reproduction of 

previously invested resources can contribute to the structural renewal of the national 

economy. 

Conceptual bases of research of the tax system of the country as the key regulator 

of investment processes and means of maintenance of progressive economic 

development are formed on the basis of provisions of the strategic documents operating 

in Ukraine and defining directions of reforms in the economic sphere. 

In the dissertation work 5 key directions of realization of tax stimulation of 

economic development through support of investment activity are allocated, namely: 

1) ensuring human development, improving the welfare of the population and the 

implementation of entrepreneurial initiative; 

2) ensuring the creation of high added value in the national economy, promoting 

the attraction and reproduction of capital in strategically important economic activities; 

3) support for innovation, high-tech and knowledge-intensive domestic economy; 

4) formation of a system of economically viable territorial and economic systems 

related to functional roles in the chains of division of labor in the process of efficient 

use of local resources to participate in local, national and international economic 

exchange; 

5) Improving the efficiency and target investment orientation of the system of tax 

assistance to economic development, the inclusion of its regulatory functions, reducing 

non-target losses. 
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The first chapter of the dissertation presents the theoretical and conceptual 

foundations of tax regulation of investment development of the national economy. The 

theoretical basis of the study of tax incentives for investment in the national economy is 

the categorical apparatus, system of principles and current areas of formation of 

methodological tools for assessing and regulating the impact of taxes on investment 

support for priority economic activities, economic sectors and support functions in the 

economy and society. the content and essence of which are determined by modern 

challenges and tasks of reforms. 

The terminological basis in the field of research of tax regulation of investment 

development of economy by definition of essence of such categories as tax regulation, 

investment-oriented taxation, project-oriented taxation, perspective investment-oriented 

taxation is improved. Based on the identification of key driving forces in society, 

generic concept and essential features, the following definition of the category "tax 

incentives for investment activity in the national economy" in modern conditions of 

structural reforms in the national economy - purposeful stimulating influence on 

investment resources in terms of sectoral and functional components of economic 

activity of economic entities, as well as in the project-oriented dimension, which is 

carried out with the help of taxes, central and local government on a subsidiary basis 

and within the powers established by current legislation, in areas determined by the 

needs of productive forces in a balanced outcome (in economic, social, budgetary 

dimensions), on the basis of functionality and on the basis of supporting the attraction, 

reproduction and reinvestment of capital, ensuring the innovative development of the 

economy. 

The classification of tax system functions has been improved by allocating sub-

functions to ensure project orientation, investment orientation, support the development 

of strategic activities and sectors of the national economy, payback and sustainability of 

benefits, responsibility, economic capacity of relevant structural elements of the 

economy in spatial dimension of equilibrium and convergence. structural update. 
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Based on the postulates of the classical theory of tax regulation of economic 

development, identified and theoretically substantiated patterns of development of the 

national tax system in terms of its regulatory functions in the context of the impact on 

investment activity and capital movements. 

In the second chapter of the dissertation it is substantiated and analytically proved 

that for all areas of tax regulation of economic development a key transit element is 

investment, because the structural modernization of the economy requires a certain 

redistribution of certain sectors and activities with financial and material resources. The 

key regularities, advantages and disadvantages in the development of the national 

investment system are revealed. The dynamics and structure of the investment process 

in Ukraine is characterized by a certain stability and lack of qualitative positive changes. 

Thus, the positive dynamics of capital investment in current prices in the national 

currency when converted into dollar equivalent at fixed prices, in fact, turns into 

negative. The structure of sources of capital investment in Ukraine in recent years 

remains almost unchanged, the largest share of investment is provided by own funds of 

enterprises and organizations (more than 60% of capital investment in all years of 

independence), and resources of the financial, banking and credit sectors remain 

underused -12% in the overall structure). The increase in the share of budget financing 

(12-20%) of the investment process is mainly due to the results of decentralization 

reform and the provision of assistance to newly formed OTGs at the expense of the 

State Fund for Regional Development. Foreign investments in Ukraine are not 

characterized by institutional, long-term nature and originate from offshore zones 

(Cyprus, Virgin Islands, etc.) or from countries that consolidate the raw material type of 

specialization in Ukraine (agricultural holdings from the Netherlands), and their share 

(from 3% to 0 , 3%, and an average of 1% per year) are not able to significantly affect 

the nature of economic development and lead to positive transformational changes. 

 Funds of individuals participate in the investment process, mostly in the form of 

real estate acquisition, but such a resource as remittances of migrant workers remains 

untapped in terms of investment and government policy in recent years, with initiatives 
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to tax such labor leads to shadowing and reducing the degree of development this 

resource in the national economy. Annual imports to Ukraine from 11 to 14 billion 

dollars. The United States (according to the World Bank) is a significant contribution to 

GDP by migrant workers and could be part of capital investment. Therefore, there is a 

need to use regulatory tools to intensify investment activities, in which taxes have a 

special role. 

An assessment of the functionality and regulatory efficiency of the domestic tax 

system. It is established that the current system of taxes and payments performs a 

number of functions, but for the most part it is a fiscal function, but when applying new 

innovations among taxes and fees, it is officially declared that such changes will 

contribute to the development of certain economic activities (most often - farmers). or 

there will be an intensification of investment activity and increase the volume of foreign 

investment. Using the methodological approach to assessing the regulatory capacity of 

the tax system of Ukraine, the effectiveness of the use of levers of tax incentives for 

economic and investment activity was measured. The methodological approach is based 

on the idea of determining the compliance of the tax regulation system with the 

following 5 criteria: 

1) general assessment of the level of tax burden; 

2) expediency and effectiveness of the provided tax benefits; 

3) tax incentives for human development and welfare; 

4) development of tax regulation of territorial economic systems; 

5) support of investment and innovation-technological orientation of economic 

development. 

This method does not provide for the definition of an integrated indicator, but is 

based on a comparison of Ukraine with the economies of other countries or with the 

target values of indicators. 

The assessment revealed that real and nominal basic tax rates in Ukraine are close 

to the European average, but the level of tax burden, according to the level of general 

economic development per capita, the domestic tax system is one of the last among the 
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world included in the monitoring of OECD tax systems. The results of comparing the 

tax burden in Ukraine with different countries of the world show that this indicator is 

exceeded in Ukraine until 2017 with a further decline to world averages. But the stable 

excess of the ratio of budget revenues to GDP in Ukraine compared to other countries 

indicates a high tax intensity of domestic GDP. The amount of budget losses from non-

target benefits from basic taxes and fees, as well as the burdensome practice of cash 

VAT refunds create the impression of adverse effects of the tax regulation of economic 

and investment development in Ukraine. 

In the third section of the dissertation, previously defined patterns proved the 

hypothesis of the feasibility of developing and implementing measures and mechanisms 

to improve tax incentives in economic areas such as: 

- ensuring human development, improving the welfare of the population and the 

implementation of entrepreneurial initiative; 

- ensuring the creation of high added value in the national economy, promoting the 

attraction and reproduction of capital in strategically important economic activities; 

- support for innovation, high-tech and knowledge-intensive domestic economy; 

- formation of a system of economically viable territorial and economic systems 

related to functional roles in the chains of division of labor in the process of efficient 

use of local resources to participate in local, national and international economic 

exchange; 

- increasing the efficiency and target orientation of the system of tax assistance to 

economic development, the inclusion of its regulatory functions, reducing non-target 

losses. 

The formed directions correspond to the determinants of the National Economic 

Strategy of Ukraine until 2030 and the Sustainable Development Goals 1,2, 3, 4, 9, 11. 

In this context, it is proposed to introduce the following regulatory measures: 

- introduction of a mechanism to stimulate reinvestment of financial results in 

economic turnover with the help of the TCU norm on exemption from income tax on 

profits reinvested by domestic enterprises (in whole or in part), in fact it is an analogue 
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of withheld capital tax. The proposed approach a priori allows to determine its 

profitability at tax rates; 

- measures to stimulate investment support for innovation in the national economy 

and social capital development and implementation of entrepreneurial initiative, the 

essence of which is to remove barriers to cooperation between enterprises, between 

business-science-education-state-population in the field of generation, innovation 

transfer, training, obtaining quality education; 

- measures to increase the target investment orientation of tax benefits, which 

consist in the application of the project approach (ie focus on the investment project as a 

unit of account) in the administration of taxes, in the abolition of burdensome and 

unprofitable for the state VAT refund; 

- tax measures to increase the economic capacity of territorial economic entities by 

justifying the best regulatory qualities of a single tax for tax regulation at the basic 

level; and introduction of a mechanism for indirect promotion of the well-being of the 

population of communities using PIT; 

- a methodical approach to assessing the effectiveness of tax incentives for 

investment development of the economy, which involves determining the impact of 

stimulating investment development of the national economy for business, government 

and society, calculated on the basis of the power dependence of capital investment on 

gross value added. This approach allowed to prove the economic efficiency of the 

proposed mechanisms and measures of tax regulation of the national economic system 

in the context of modern reforms. 

Keywords: tax regulation, investments, national economy, investment-oriented 

taxation, stimulation of investment activity 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Підтримка позитивної динаміки і актуальної структур-

ної спрямованості інвестицій є ключовим пріоритетом для податкового регулю-

вання розвитку економічної системи країни в період реформ. Постійні процеси  

трансформації, що відбуваються в економічній системі на глобальному, націона-

льному, регіональному та локальному рівнях, обумовлюють нові виклики і за-

вдання для державного регулювання. Суттєвим  викликом для сучасної економіч-

ної системи України стала необхідність забезпечення стійкого розвитку, залучен-

ня інвестицій і стимулювання інституціональних капіталовкладень в розвиток си-

стем господарювання адміністративно-територіальних одиниць різного рівня в 

умовах структурних реформ. Потужні і дієві інструменти, якими за своєю сутнос-

тю є податки, можуть стати ефективними засобами досягнення цілей регулювання 

та активізації інвестиційної діяльності як рушія системного розвитку і трансфор-

мації національної економіки. Реформа місцевого самоврядування, яка офіційно 

розпочалась з моменту затвердження Концепції реформування місцевого самов-

рядування в Україні і триває донині, не може характеризуватись конкретними си-

стемними позитивними результатами у вигляді підвищення якості управління 

економічним розвитком в регіональних і базових економічних системах. Однією з 

основних умов успішного завершення реформи децентралізації та системи місце-

вого самоврядування в Україні є формування спроможних і результативних для 

громад точок економічного зростання - підприємств, здатних до продукування 

доданої вартості, доходів і прибутку, а також до виплат пристойних заробітних 

плат своїм найманим працівникам, до нарахування та виплат податків до місцево-

го та центрального бюджетів. Цьому може сприяти реалізація політики податко-

вого стимулювання капіталовкладень в розвиток актуальних і потрібних суспільс-

тву сфер життєдіяльності. Податкова політика підтримки інвестицій в розвиток 

людського, соціального капіталу, підвищення доданої вартості, створюваної 

суб’єктами господарювання, є актуальною і потрібною для реального сектору 

економіки країни в цілому та окремих регіонів, зокрема. Оскільки завдяки вико-

нанню завдань інвестиційного розвитку економічних систем регіонів і країни за-

безпечуватиметься підвищення рівня добробуту населення і соціальних стандар-
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тів, і це, вважаємо, є головною метою економічного розвитку. При покращенні рі-

вня і якості життя населення відбуватиметься і підвищення платоспроможності, 

попиту на національних ринках, а також, як результат, відбуватиметься розвиток 

виробництв предметів споживання і засобів праці. Для забезпечення реалізації ідеї 

економічного розвитку територіальних економічних систем країни і підвищення 

рівня добробуту населення регуляторними інструментами мають стати інвестиції, 

які, в свою чергу, стимулюватимуться за допомогою податків.  

Відношення до податкових інструментів регулювання інвестиційного та 

економічного розвитку є неоднозначним в усіх країнах світу, але в країнах ЄС по-

датки, збори, митні платежі, дозвільні процедури в сфері підприємництва стали 

одними з найкращих стимуляторів ділової активності та засобами залучення капі-

талу в пріоритетні види економічної діяльності. Крокуючи за передовими світо-

вими трендами, на шляху розбудови демократичного суспільства для України на-

гальним завданням є забезпечення стабільного економічного розвитку всіх тери-

торіально-господарських систем на засадах урахування ендогенних особливостей, 

ефективного використання локальних ресурсів і переваг для створення конкурен-

тоспроможної продукції і послуг з високою доданою вартістю, здатних зайняти 

лідируючі позиції на міжнародних ринках. В умовах вільної конкуренції на зов-

нішніх ринках, де для України, згідно умовам основних міжнародних угод, забо-

ронено застосування більшості прямих протекціоністських заходів для підтримки 

вітчизняних товаровиробників, податкові стимулятори економічного зростання 

для громад, які можуть застосовуватись з територіальною та секторальною дифе-

ренціацією, стають реальними засобами ефективного державного регулювання. 

В національній економічній системі сфера бюджетно-фінансових і податко-

вих відносин до недавніх пір була суттєво централізованою і мала чітке закріп-

лення в частині повноважень за державними органами влади, міністерствами, ві-

домствами. Регуляторна функція податків була завжди слабко вираженою в нашій 

країні, натомість оподаткування було здебільшого інструментом наповнення бю-

джету. Функція підтримки балансу розвитку окремих секторів економіки в Украї-

ні за допомогою податків є загальнодержавним засобом впливу на економічну ак-

тивність суб’єктів господарювання і цілеспрямоване стимулювання розвитку 
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окремих територій було можливим до недавнього лише за допомогою створення 

спеціальних (вільних) економічних зон, шляхом запровадження спеціальних умов 

оподаткування з таких загальнодержавних податків як податки на додану вар-

тість, на прибуток підприємств, що потребувало, і донині потребує, прийняття ві-

дповідних законодавчих актів. Провадження реформи децентралізації в низці кра-

їн Європи, у тому числі і в Україні, зробило можливим використання місцевих 

податків як інструменти регулювання соціально-економічного розвитку та стиму-

ляторів провадження інвестиційних проєктів. Практично, більшість країн ЄС вже 

давно використовують податкові інструменти стимулювання економічного, соці-

ального та екологічного розвитку і мають сформовані науково-прикладні поло-

ження щодо податкового стимулювання конкуренції на ринках. Для національної 

економіки даний аспект містить в собі ряд викликів, пов'язаних з вітчизняними 

особливостями і постійною зміною зовнішнього економічного середовища. Акти-

візація включення національної економічної системи в світові процеси обміну ка-

піталу висуває вимоги до стану інвестиційного клімату і до управління ним не 

лише на загальнодержавному, але й на місцевому рівні - на рівні територіальних 

громад, в яких реалізовуватимуться певні інвестиційні проєкти. Можливості для 

ефективного і конкурентного виходу підприємців, що реалізують інвестиційні 

проєкти на теренах України, з'являються за умови дотримання ними вимог сучас-

них моделей і концепцій сталого розвитку, запровадження підходів до безвідход-

ного виробництва,  активної імплементації інноваційних ідей та розробок. Однак 

економічного базису для впровадження новітніх перспективних способів органі-

зації виробництва на теренах України при існуючих способах стимулювання еко-

номічної активності, на жаль, недостатньо і потрібним є визначення актуальних 

теоретико-методологічних підходів і механізмів щодо формування сприятливого 

клімату для залучення і відтворення капіталу в національній економіці на засадах 

використання податкових інструментів. 

З метою забезпечення комплексного і ефективного стимулювання інвести-

ційного, економічного розвитку в Україні за допомогою податків на національно-

му, регіональному та локальному рівнях необхідною є розробка теоретико-

методологічного базису, сформованого на основі актуального сучасного інститу-
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ціонального забезпечення, домінант і принципів міжнародного рівня, релевантних 

стратегічних напрямів і дієвих механізмів провадження податкового стимулюван-

ня розвитку територіально-господарських систем. 

З точки зору теорії та науково-методичного забезпечення проблема подат-

кового регулювання економічної активності не є новою в світовому масштабі, од-

нак в національних економічних системах, які характеризуються власними особ-

ливостями і унікальними умовами розвитку, власною історією і традиціями, типо-

ві рішення є придатними для практичної реалізації, що і визначає актуальність і 

нагальність завдань даної наукової роботи. Крім того, нові виклики  і вимоги що-

до відповідності сучасним критеріям сталого розвитку створюють нові завдання 

для державного регулювання національної економіки. Особливо актуальним пи-

тання організації податкового регулювання розвитку територіально-

господарських систем регіонального, субрегіонального та локального рівнів є в 

сучасних умовах провадження реформ адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування, що робить можливим подолання диспропорцій еко-

номічного характеру, вирівнювання показників добробуту і соціального забезпе-

чення, зменшення ризиків виникнення політичних конфліктів. Теоретичні напра-

цювання з даного питання мають отримати прикладне продовження у вигляді но-

вих законодавчих норм, методичних рекомендацій, роз’яснень і кращих націона-

льних практик щодо створення за допомогою економічного, податкового регулю-

вання функціональних територій – громад та міжмуніципальних об’єднань, згру-

пованих за ознакою організації та участі в спільних ланцюгах доданої вартості, які 

виникатимуть при створенні спільних продуктів і послуг на основі розподілу пра-

ці і кооперації. 

Формування теоретико-методичного забезпечення податкового регулюван-

ня процесу залучення інвестицій для підтримки економічного розвитку економіч-

них систем вимагає визначення стратегічних напрямів такого регуляторного 

впливу відповідно до наявних завдань, поставлених в ключових документах, що 

визначають курс розвитку і реформування країни. Такими стратегічними напря-

мами є:  
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- стимулювання капіталовкладень в людський розвиток (як населення, так і 

сектор підприємців-фізичних осіб, найманих працівників); 

- податкове стимулювання залучення і відтворення капіталу в національній 

економіці та в підсистемах регіонів, районів, громад на засадах утримання надмі-

рного відтоку капіталу, забезпечення реалізації інноваційного вектору розвитку 

економіки країни та локальних і регіональних систем; 

- покращення інституціонального забезпечення розвитку національної пода-

ткової системи в частині офіційної нормативно-правової складової, а також в час-

тині методичного та інформаційного забезпечення і сприяння, так званій, інвести-

ційно- податковій конкуренції територіальних громад у вигляді кращих умов для 

капіталовкладень; 

- зменшення надмірного фіскально-фінансового навантаження на бізнес та 

доходи громадян, особливо в частині започаткування нових інвестиційних проєк-

тів та мінімізація податкових бюджетних втрат і забезпечення цільової орієнтації 

пільг.                                               

В даному дослідженні визначено ряд гіпотез, які підлягають перевірці: 

1) Про надмірну централізованість національної податкової системи та не-

відповідність існуючих законодавчих стимулів розвитку економіки реальним пот-

ребам суб’єктів господарювання, суттєва кількість непродуктивних податкових 

пільг з вкрай низькою ефективністю та з суттєвими втратами для державного бю-

джету, що не сприяє залученню інвестицій в економіку як на національному, так і 

на регіональному, місцевому рівнях.  

2) Про найбільшу доцільність податкової підтримки збільшення заробітних 

плат в порівнянні з іншими факторами виробництва. Тобто є першочергова необ-

хідність податкового стимулювання нарахування і виплати високих заробітних 

плат, навіть шляхом зменшення або анулювання таких податків як податок на 

прибуток, майнові, акцизні податки, місцеві податки і збори, що пояснюється 

отриманням більших переваг для бізнесу, працівників і держави за рахунок зрос-

тання купівельної спроможної населення і попиту, збільшення соціальних виплат 

і відрахувань, зростання бюджетних доходів за рахунок підвищених зборів подат-

ків на споживання (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб. 
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3) Про доцільність виділення 5 ключових напрямів реалізації податкового 

стимулювання економічного розвитку через підтримку інвестиційної активності, а 

саме:  

- забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту населення і 

реалізація підприємницької ініціативи; 

- забезпечення створення високої доданої вартості в національній економіці, 

сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно важливих видах 

економічної діяльності; 

- підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності вітчиз-

няної економіки; 

- формування системи економічно спроможних територіально-господарських 

систем, пов’язаних функціональними ролями в співробітництва і розподілу 

праці в процесі ефективного використання локальних ресурсів для участі в 

економічному обміні; 

- підвищення ефективності і цільової орієнтованості системи податкового 

сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних функцій, зме-

ншення нецільових втрат. 

Висунені в роботі гіпотези відповідають принципам і положенням сталого 

розвитку і грунтуються на реалізації ідеї балансу суспільних інтересів між бізне-

сом, державою і населенням, фізичними особами при здійсненні податкового ре-

гулювання інвестиційної діяльності щодо підтримки залучення капіталів в розви-

ток національної економіки.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові по-

ложення даної дисертаційної роботи отримані при безпосередній участі пошуку-

вача у виконанні таких тем наукових досліджень Інституту проблем ринку та еко-

номіко-екологічних досліджень НАН України Національної академії наук України 

як: «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-

економічного розвитку Українського Причорномор’я» (реєстр.№ 0114U004455), 

«Забезпечення регіонального економічного розвитку та співробітництва в умовах 

реформування місцевого самоврядування» (реєстр.№  0119U002419), «Організа-

ційно-економічний механізм підвищення продуктивності підприємницької діяль-
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ності в Україні» (реєстр.№ 0120U101163), «Формування сприятливого інституці-

онального середовища соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі 

Українського Причорномор’я)» (реєстр.№ 0116U008689). Рекомендації та наукові 

положення щодо податкового стимулювання підприємницької активності, розро-

блені в рамках даної дисертаційної роботи впроваджуються в практику сприяння 

розвитку підприємництва в територіальних громадах України, де задіяний Інсти-

тут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, зокрема  

в сфері сприяння розвитку бізнесу в Україні та країнах Дунайського регіону в ра-

мках участі в реалізації проектів "Finance4SocialChange" та "DanubeChance2.0" по 

програмі Danube Transnational (Interregional) Programme. 

Мета і завдання дослідження.  Метою дисертаційної роботи є розробка те-

оретико-концептуальних засад, методичного інструментарію та механізмів подат-

кового стимулювання інвестиційної активності в національній економіці на заса-

дах урахування викликів і вимог сучасних реформ. 

 Поставлена мета обумовлює вирішення таких завдань дослідження: 

- визначити концептуальні засади податкового регулювання інвестиційного 

розвитку національної економіки в умовах реформ; 

- розвинути понятійно-категоріальний базис дослідження процесу податко-

вого регулювання інвестиційного розвитку національної економіки з врахуванням 

впливу сучасних реформ; 

- сформулювати сучасний теоретико-методичний базис стимулювання інве-

стиційного розвитку економіки за допомогою податкових регуляторів; 

- обґрунтувати чинники і актуальні напрями  провадження податкового 

стимулювання інвестиційної активності в національній економіці; 

- розробити методичний підхід до аналізу ефективності податкової системи 

в контексті стимулювання інвестиційної активності в сучасних умовах економіч-

ного розвитку; 
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- обґрунтувати методичні засади податкового стимулювання інвестування і 

відтворення капіталу, забезпечення інноваційності розвитку економіки, та скоро-

чення нецільових втрат; 

- визначити інструментарій і механізми податкового стимулювання еконо-

мічного розвитку і співробітництва територіально-господарських утворень, забез-

печення розвитку людського і соціального капіталу; 

- запропонувати методичний підхід до оцінки ефективності податкового 

стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки.  

Об’єктом дослідження є  процес податкового регулювання інвестиційного 

розвитку національної економіки. 

Предметом дослідження є  теоретико-методичні основи податкового сти-

мулювання інвестиційного розвитку національної економіки в умовах впливу су-

часних реформ. 

Методи дослідження. Теоретичну та науково-методичну основу дослі-

дження становлять сучасна теорія податкового регулювання економічного розви-

тку, теорія інвестування, теорія економічного розвитку і регулювання, методоло-

гія регулювання руху капіталу, постулати сучасної теорії сталого та збалансова-

ного розвитку, теоретичні засади податкового регулювання процесів руху капіта-

лу, розвитку виробництва та збільшення доданої вартості в територіальних грома-

дах, теорія державного регулювання розширеного економічного розвитку і відт-

ворення капіталу в умовах реформування місцевого самоврядування 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів, Міністерства розвитку громад та те-

риторій України, Міністерства фінансів України, інші нормативні документи мі-

ністерств і відомств, нормативні документи Державної податкової служби Украї-

ни, Національного банку України; офіційні дані Державної служби статистики 

України; аналітичні матеріали Всесвітнього банку, Організації економічного спів-

робітництва і розвитку, Європейської комісії, матеріали, опубліковані в наукових 

і періодичних виданнях, в мережі Інтернет, зокрема публікації, розміщені в нау-
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ковометричних базах Scopus i Web of Science; монографії та наукові публікації з 

тематики дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає  в обґрунтуванні теоре-

тико-методичних положень, розробці науково-практичних рекомендацій щодо ре-

алізації цілей і задач податкового стимулювання інвестиційного розвтку націона-

льної економіки в умовах реформ. Основні наукові результатами виконаного дос-

лідження полягають у такому: 

Удосконалено:  

- теоретико-концептуальний базис дослідження податкового регулювання 

інвестиційного стимулювання економічного розвитку шляхом визначення:  мети 

(як реалізації національних інтересів розвитку економічної системи через транс-

формуючий вплив інвестицій) і цільових орієнтирів стимулювання інвестиційного 

розвитку національної економіки в складі забезпечення: відтворення і реінвесту-

вання капіталу, людського розвитку, інноваційності та економічної спроможності 

територіально-господарських систем, скорочення нецільових податкових втрат, 

актуальність яких визначається положеннями стратегічних документів в сфері 

провадження реформ вітчизняної системи господарювання; 

- понятійно-категоріальний апарат дослідження процесу податкового регу-

лювання інвестиційного забезпечення  економічного розвитку шляхом визначення 

родового поняття та істотних ознак таких дефініцій як податкове регулювання, 

інвестиційно-орієнтоване оподаткування, проєктно-орієнтоване оподаткування, 

перспективне інвестиційно-орієнтоване оподаткування; 

- теоретичні засади  податкового регулювання інвестиційного розвитку еко-

номіки шляхом визначення таких принципів: цільової спрямованості, окупності і 

сталості, проєктної орієнтованості, функціональності, спроможності, рівноважно-

сті і зближення, відповідальності, реалізація яких відповідає положенням страте-

гічних документів в сфері економічного розвитку в Україні та в розвинених краї-

нах світу; 

- методичний підхід до податкового регулювання відтворення капіталу 

шляхом обґрунтування інституціонального механізму звільнення від податку на 

прибуток операцій реінвестування фінансового результату в інноваційний розви-
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ток, сутність якого полягає у використанні суміжних податків на використання 

факторів виробництва як компенсаторів можливих бюджетних втрат; 

- механізм податкового стимулювання інвестицій в розвиток людського, со-

ціального капіталу, підвищення рівня добробуту в територіальних громадах Укра-

їни шляхом запровадження непрямого методу підтримки збільшення розміру ви-

плат найманим працівникам суб’єктами господарювання на умовах звільнення від 

сплати низки місцевих податків, згідно рішень і повноважень органу місцевого 

самоврядування, що надає можливість збільшувати обсяги надходжень до місце-

вого бюджету від податку на доходи фізичних осіб. 

Дістало подальший розвиток:  

- класифікація підфункцій регуляторної функцій податків в сфері інвести-

ційної діяльності шляхом визначення таких актуальних складових як: забезпечен-

ня  інвестиційної орієнтованості та проєктної адресності, підтримка розвитку 

стратегічних видів діяльності, секторів і функцій національної економіки, забез-

печення окупності і сталості наданих пільг, досягнення економічної спроможності 

релевантних структурних елементів економіки в просторовому вимірі, забезпе-

чення інноваційності її розвитку і структурного оновлення; 

- методичні засади оцінки ефективності податкового стимулювання інвес-

тиційного забезпечення розвитку економіки шляхом визначення релевантних ін-

дикаторів, систематизованих за 5-ма напрямами (рівень податкового навантажен-

ня, результативність пільг, стимулювання людського розвитку, відтворюваності 

капіталу та інноваційності), які в сукупності характеризують придатність подат-

кових регуляторів для стимулювання інвестиційного модифікуючого впливу на 

економіку в умовах реформ; 

- методичний інструментарій стимулювання інвестицій в розвиток підприє-

мництва в громадах шляхом визначення єдиного податку з підприємців як засобу 

стимулювання інвестиційного розвитку і підвищення добробуту в територіальних 

громадах України на основі доведення найбільшої придатності даного податку 

для виконання ним регуляторних функцій на базовому рівні, відповідно до крите-

ріїв масштабності, еластичності, компенсаційної здатності, селективності та адмі-

ністративної гнучкості; 

- методичний підхід до оцінки ефективності податкового регулювання інве-

стиційного розвитку економіки шляхом визначення трьох індикаторів збалансо-

ваності дії важелів стимулювання інвестиційного розвитку економіки, які відо-

бражають приріст вигід для бізнесу, держави та соціуму і обчислююються  за ре-
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зультатами економетричного моделювання залежності доданої вартості від обсягу 

реінвестованого в господарський оборот фінансового результату. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані в дисертаційній 

роботі результати мають практичне спрямування і можуть бути викорисані як на-

укове підґрунтя для провадження податкового стимулювання інвестиційного роз-

витку економічної системи країни в умовах реформи децентралізації та місцевого 

самоврядування. Висновки і елементи новизни даної роботи отримують своє про-

довження у вигляді заходів і механізмів, конкретних пропозицій щодо внесення 

змін до Податкового кодексу України та низки інших нормативних актів, з органі-

зації роботи органів Державної податкової служби України щодо підтримки про-

гресивних видів економічної активності та спрощення адміністративних процедур 

для платників податків з метою підвищення суспільної ролі податків не лише як 

фіскального, але й балансуючого, регуляторного інструменту. 

Прикладні розробки і пропозиції даного дослідження мають практичну ко-

рисність і отримали впровадження в Міністерствах, органах Державної податко-

вої служби України, в обласних державних адміністраціях, в громадських органі-

заціях і підприємствах України. Розроблені теоретичні і практичні положення да-

ної наукової роботи містять в собі обґрунтування рішень актуальних задач, поста-

влених перед суспільством в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку Укра-

їни до 2030 року, проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року, Кон-

цепції реформування системи місцевого самоврядування в Україні, законодавства 

в сфері економічного розвитку і співробітництва територіальних громад в Україні, 

в сфері залучення і забезпечення відтворення інвестицій, в сфері приєднання 

України до європейської системи формування та реалізації регіональної політики 

на засадах першочергового відстоювання і реалізації національних інтересів.  

Рекомендації та пропозиції щодо практичного використання дисертаційного 

дослідження впроваджено у діяльність: 

- Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розви-

тку громад та територій України (довідка № 7/34.2/20431-20 від 23.12.2020), де 

авторкою запропоновано інституціональні засади податкового стимулювання ін-

вестиційної діяльності та співробітництва в територіальних громадах;  
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- Головного управління Державної податкової  служби  України у Кірово-

градській області (довідка № 32 від 12.02.2021), запропоновано підходи до засто-

сування механізму регіонального інвестиційно-податкового конкурування, а та-

кож досліджено перспективи розвитку регіонального економічного розвитку та 

співробітництва громад в умовах децентралізації;  

- Головного управління Державної податкової  служби  України у Запорізь-

кій області (довідка № 36 від 12.02.2021),  розроблено положення щодо здійснен-

ня податкового регулювання і активізації  економічної діяльності в господарських 

системах територіальних громад в Україні;  

- Головного управління Державної податкової  служби  України у Запорізь-

кій області ( довідка №37 від 12.02.2021р.),  пропозиції щодо податкового стиму-

лювання інвестицій в розвиток людського капіталу як засобу забезпечення стиму-

лювання інноваційної активності в підприємницькому секторі України, а також 

перспективи розвитку міжрегіонального економічного співробітництва та ефекти-

вного використання місцевих ресурсів;  

- Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими плат-

никами податків (довідка №40 від 12.02.2021р.), запропоновано заходи щодо сти-

мулювання операцій реінвестицій фінансових результатів і оподаткування виве-

деного капіталу, а також проаналізовано європейський досвід регіонального еко-

номічного розвитку та співробітництва громад; 

- Одеської обласної державної адміністрації Департаменту економічної по-

літики та стратегічного планування (довідка №01.1-17/2449 від 21.12.2020) в кон-

тексті визначення податкових механізмів підвищення продуктивності підприєм-

ницької діяльності;  

- Підприємства «Саардана» (довідка №436/1220 від 18.12.2020) – в частині 

методичних рекомендацій щодо податкового стимулювання інвестицій в розвиток 

людського, соціального капіталу, підприємницьких ініціатив та виявлення прихо-

ваних активів як об’єкту податкового регулювання і потенційного джерела інвес-

тицій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно викона-

ною та завершеною  працею, в якій запропоновано методичний  підхід до вирі-

шення актуальних наукових завдань, які полягають в розробці та формулюванні 



33 

 

теоретико-методичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо пода-

ткового стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки в сучас-

них умовах трансформаційних зрушень і реформ. З наукових праць, опублікова-

них в співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, що на-

лежать до особистих досліджень здобувача; особистий внесок здобувача в публі-

каціях із співавторами конкретизовано у переліку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і прак-

тичні результати дисертаційного дослідження апробовано на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях:  Всеукраїнській науково-

практичній конференції за міжнародною участю: «Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід»,  Одеса, 

Національна академія державного Управління при Президентові України, Одесь-

кий регіональний інститут Державного управління НАДУ при Президентові (26 

жовтня 2018 р.), V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції: 

«Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях», (7 червня 

2019р.). м. Одеса: ОНПУ; VІІ Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Економічні та соціальні аспекти розвитку україни на початку ХХІ століття» (15 – 

16 жовтня 2019 р.). м.Одеса: ОНАХТ; Всеукраїнській науково-практичній конфе-

ренції (16 жовтня 2020р.). Одеса: ОНАХТ. 

Публікації: Основні положення та результати дисертаційної роботи висвіт-

лено в 16 наукових працях, з них 4 колективні монографії (у співавторстві), 1 

стаття у науковому періодичному видані держав, які входять до ОЕСР та ЄС (Че-

хія), 7 статей у наукових фахових виданнях України, 4 тези доповідей у матеріа-

лах науково-практичних конференцій.  

Загальний обсяг авторських публікацій - 9,55 д.а., з них особисто належать 

автору - 4,85 д.а. 

Структура та обсяг роботи.  Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 203 найменувань  на 24 

сторінках, 3 додатків на 17 сторінках. Повний обсяг дисертації - 242 сторінки, з 

них анотація 13 сторінок. Дисертація містить 32 рисунки, з яких 6 розміщено на 

повних сторінках, 28 таблиць, з яких 2 займають повні сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ 

БАЗИС ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ 

 

1.1. Теоретичні основи податкового стимулювання інвестиційного  

розвитку економічних систем 

Сучасне теоретичне підґрунтя дослідження податкового стимулювання ін-

вестиційної діяльності в національній економіці має включати в  себе класичні 

основи дослідження податків як регуляторів економічного розвитку та новітні 

особливості і вплив актуальних рушійних сил податкового впливу на активізацію  

інвестиційної діяльності та залучення капіталу в розвиток пріоритетних сфер гос-

подарювання. Об’єктивним фактором, що обумовлює використання податків як 

регуляторів інвестиційного економічного розвитку є те, що податки можуть бути 

дієвим фінансово-економічним важелем, здатним впливати на прийняття рішення 

майже будь-яких індивідів та колективних суспільних утворень щодо спрямуван-

ня ресурсів на провадження певного виду активності з метою отримання на виході 

передбачуваного результату з відповідними наслідками у вигляді сум податкових 

зборів і платежів. Вплив податкових регуляторів на економічний розвиток через 

стимулювання інвестиційної активності є найбільш прийнятним і відповідним ри-

нковим умовам господарювання, оскільки нові капіталовкладення здатні сприяти 

структурному оновленню економічної системи. Висока дієвість впливу податко-

вого інструментарію на прийняття господарських рішень пояснюється такими 

притаманними податкам критеріями як: швидкість, системність, довготривалість і 

періодичність, обов’язковість, охоплення майже всіх верств населення і суб’єктів 

господарювання. Податки в усі часи свого існування виконували ряд важливих 

функцій і прямо чи опосередковано виступали сильними регуляторами певної ді-

лової та суспільної активності.  

Податки на протязі більшої частини історії економічної думки завжди розг-

лядались як ефективні засоби впливу на економічну активність країн, регіонів та 
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глобальної системи господарювання і їм було присвячено наукові роботи багатьох 

учених, кожен з яких розкрив сутність певного аспекту функціонування податко-

вої системи в економічному житті суспільства. В роботах А. Лафера [1] – винахі-

дника кривої, що відображає поступове зростання і подальше зниження податко-

вих надходжень від збільшення ставки оподаткування доходу, досліджено та ем-

пірично доведено закономірності зміни економічної активності в суспільстві в за-

лежності від зміни податкового навантаження, що дозволило наблизитись до пи-

тання визначення податкового оптимуму для економічних систем різних країн. 

Результати досліджень Лаффера вважаються одними з класичних в сфері оцінки 

впливу податків на економічну активність, мають багато інтерпретацій і розвине-

них теорій послідовників  (в роботах Боррегоа  А. [2], Холгера С. [3], Харбергерa 

A. [4] та багатьох інших). Податкам, як потужним факторам впливу на фінансові 

потоки в теорії «економіки пропозиції» Лаффера, відводиться роль стимуляторів а 

не пригнічувачів економічного розвитку. А.Лаффер, як професор Університету 

Південної Кароліни та Чиказького університету, колишній економічний радник 

президента США Рональда Рейгана і прем'єр-міністра Великобританії Маргарет 

Тетчер, був запрошений до України у 2016 році як радник Уряду України та Міні-

стерства фінансів України з питань вибудовування нової ефективної системи опо-

даткування, здатної генерувати не лише податкові надходження до бюджету, ви-

конуючи свою фіскальну функцію, але й такої, що спроможна стимулювати залу-

чення інвестицій та забезпечувати тим самим розвиток пріоритетних видів еконо-

мічної діяльності. Однак через стрімкість змін політичних курсів в нашій країні та 

відсутність сталого курсу і програмних інструментів реформування та перебудови 

податкової системи України, вирішення даної науково-прикладної і суспільно не-

обхідної задачі було не доведено до стадії завершення і відтерміновано.  

Вирішенню задач ефективного податкового регулювання розвитку економі-

чних систем та питанням вивчення впливу податків на економічний розвиток 

присвятили свої роботи такі відомі всьому світові економісти як: А. Сміт [8], Д. 

Рікардо, М. Туган-Барановський, Дж. М. Кейнс, М.Фрідман. В їхніх роботах по-
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даткам відводиться роль одного з інструментів державного регулювання економ-

ки наряду з кредитними, позиковими, обліковими ставками, різними фінансовими 

інструментами, та наголошується на необхідності пошуку балансу між прямим 

державним управлінням економікою, непрямим регулюванням та невтручанням в 

розвиток бізнесу.  

Значну роль в масштабах світового рівня розвитку теорії оподаткування в 

контексті впливу на рух капіталів і економічний розвиток в національних і міжна-

рожних системах, належить роботам М. Туган-Барановського [5, 6, 7].  В своїх 

наукових працях М. Туган-Барановський досліджує питання впливу прогресивно-

го оподаткування прибутку на економічну активність в державі і застерігає від 

практичного впровадження такого заходу, який вважався в часи Першої Світової 

війни чи не єдиним дієвим, швидким і суттєвим способом покриття витрат держа-

ви на техніку і озброєння. Натомість він пропонує відвести податкам нормалізую-

чу, стабілізуючу і балансуючу роль, надавати перевагу непрямим методам подат-

кового регулювання, стимулюючи тим самим залучення фінансового капіталу в 

сферу надання довгострокових позик на провадження військових закупівель. В 

своїх дослідженнях  М. Туган-Барановський  [7] заклав підвалини вітчизняного 

економічного інституціоналізму, враховуючи психологічні, етичні та фізіологічні 

чинники, що в ті часи випереджало інші наукові вчення і не могло бути визнаним 

представниками марксистського вчення, яке оперувало категоріями факторів ви-

робництва. Розроблені ним наукові положення в сфері державного регулювання 

економіки та стимулювання економічного зростання були позитивно сприйняті 

світовою спільнотою і стали основою для теорій, досліджень та ідей багатьох 

економістів США та Європи, деякі з яких стали також всесвітньо відомими. Зок-

рема, вчення Дж. М. Кейнса про вплив облікової ставки на розвиток економіки,  

його ж теорія прогнозування ринкової кон’юнктури та проведення ефективної 

економічної політики. Зокрема, Дж.М.Кейнс [9, 10] продовжив і розвинув ідею М. 

Туган-Барановського про неприпустимість підсилення податкового тиску в дер-

жаві під час настання кризових явищ. Варто, навпаки, стимулювати зростання до-
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бробуту і витрат населення, потрібно збільшувати попит і пропозицію, і в такому 

аспекті податки варто використовувати як регулятори, а не фіскальні інструменти 

наповнення бюджету в даний момент часу із загубленням економічної бази на 

майбутнє. Дослівно, рекомендація Дж.М. Кейнса щодо активізації економічного 

розвитку шляхом стимулювання інвестиційної активності звучала так: 

«Expansionary fiscal policy consists of increasing net public spending, which the 

government can effect by a) taxing less, b) spending more, or c) both» [9, 10].   

Питання методичного і технічно-адміністративного забезпечення податко-

вого регулювання розвитку економічних систем, зокрема в аспекті спрямування 

рухів і потоків капіталу в певні види діяльності, в контексті підтримки певних ка-

тегорій підприємців, бізнес-процесів здійснили такі зарубіжні економісти як: Ф. 

Падовано і Е. Галлі [11], в чиїх роботах досліджено вплив податкових ставок і за-

гального податкового навантаження на характер і динаміку економічного зрос-

тання в країнах ОЕСР, Б. Саланьє [12], який, в своїй достатньо відомій книзі 

«Економіка оподаткування», розглянув широке коло базових питань впливу пода-

тків на економічний розвиток – від загальної теорії і сутності податків, від пошуку 

оптимальних ставок податкового навантаження для різних типів країн, станом на 

2002 рік, до конкретних заходів щодо податкової політики, які можна було б ре-

комендувати окремим конкретним урядам, Г. Хафбауер [13] сформулював загаль-

нотеоретичні і прикладні аспекти впливу податкової системи і окремих базових 

податків на розвиток глобальної економіки, M. Фельдштейн [14, 15] обґрунтовує 

роль податкової, фіскальної політики в системі державного регулювання в кон-

тексті впливу на поведінку суб’єктів господарювання. Причому податки розгля-

даються як заходи прямого впливу на бажання економічних суб’єктів заощаджу-

вати або здійснювати капіталовкладення в поточному періоді. Теоретичні та при-

кладні аспекти формування механізмів податкового регулювання розвитку еконо-

міки сформульовано в наукових роботах Арнольда Дж. [16] – в аспекті підвищен-

ня агрегованих показників якості та динаміки розвитку економічних систем наці-

ональних економік,  Ауербаха А. та Галє В. [17] – в контексті стабілізаційно-
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активізуючого впливу та збалансованості структури економіки, завдяки податко-

вим інструментам стимулювання фінансової продуктивності економіки, Скіннера 

Дж. та Енджена Е. [18] – з питань оцінки та регулювання впливу оподаткування 

на динаміку економічного зростання в макроекономічних системах. Причому, як 

один з факторів забезпечення економічного зростання розглядаються інвестиції.   

Дослідження питань, споріднених з безпосереднім стимулюванням інвести-

ційної активності через формування відповідного за ступенем сприятливості діло-

вого клімату в своїх роботах здійснили Боррегоа  А., Лопез С., Ферреірас С. [2]. 

Ними досліджено не тільки питання прямого впливу розміру податкового наван-

таження на підприємницьку діяльність, але й вплив оподаткування як непрямого 

фактору, в контексті значущості складності податкової системи, обсягу часу і зу-

силь, необхідних для нарахування і сплати податків, для їхнього адміністрування. 

Автори визначають вплив складності податкової системи на підприємницьку дія-

льність та активність, а також на ефективність роботи податкових державних ор-

ганів, в контексті оцінки ефективності виконання ними, покладених державою і 

суспільством, функцій з контролю за сплатою податків без зайвого втручання в 

бізнес-середовище і без порушення балансу, необхідного для здійснення норма-

льного регуляторного впливу на розвиток бізнес-середовища. В сучасних умовах 

господарювання прямі та непрямі фактори впливу податкової системи на розви-

ток економіки є вагомими чинниками, що впливають на прийняття інвестиційних 

рішень. Дослідження складності процесу оподаткування, проведене в роботах Бо-

ррегоа  А., Лопез С., Ферреірас С. [2] стосується прикладу Португалії, але й для 

України виявлені закономірності та складові-фактори поняття «складність подат-

кової системи» є актуальними і призводять майже до тих самих наслідків у вигля-

ді гальмування бізнес-процесів у добросовісних платників, збільшують витрати 

часу і зусиль на обслуговування податків як з боку платників, так і з боку подат-

кових адміністрацій, а також – у вигляді підвищення ризику зловживань податко-

вими правилами з метою ухилення від оподаткування та розвитку корупційних 

схем. Методологічно для дослідження явищ складності податкових систем авто-



39 

 

рами запропоновано низку індексів, обчислення яких дозволяє здійснити компле-

ксну оцінку впливу складності податкової системи на розвиток економіки країни, 

що також може характеризувати сприятливість умов роботи для потенційних ін-

весторів в національній економіці. За даними рейтингів Світового банку, Україна 

займає у 2021 році 65-те місце серед досліджуваних країн за інтегральним показ-

ником сплати податків, який враховує не лише податкове навантаження, але й ви-

трати часу, і зусиль на розрахунок податків, їхню сплату, складання звітності. Ди-

наміка даного показника для України є негативною (зниження на 1,3 пункти), не-

зважаючи на те, що, формально, за показниками захисту стратегічних інвесторів, 

країна зростає в рейтингах (45-те місце серед досліджуваних країн). Суттєвого 

припливу стратегічних інвестицій не відбувається і однією з вагомих причин є мі-

нливість правил і умов оподаткування, слабка гарантія прав власності, надто фор-

малізовані процедури регулювання бізнесу, що, в цілому, не сприяє залученню і 

відтворенню інвестицій в реальному секторі економіки в довгостроковій перспек-

тиві [19]. Незважаючи на те, що більшість оціночних показників, які використо-

вуються в рейтингах Світового банку, є надто формальними, ґрунтуються на офі-

ційних даних, експертних оцінках і не враховують об’єктивні фактори високої ті-

нізації національної економіки, Україна займає нижчі позиції за критеріями кіль-

кості часу і зусиль, необхідних для сплати податків та за рівнем загального подат-

кового навантаження на валовий продукт та прибуток, порівняно з країнами Єв-

ропи та Центральної Азії та країнами ОЕСР з високим рівнем доходу (Табл. 1.1). 

Більш, ніж вдвічі, довший період часу, необхідний для сплати податків, по-

рівняно з країнами ОЕСР, є суттєвою перешкодою для нових видів бізнесу, що 

швидко розвиваються. Саме тому пошуку шляхів податкового стимулювання ін-

вестиційної діяльності, оптимізації податкового навантаження, розробці механіз-

мів використання податків як стимуляторів залучення капіталу в Україні присвя-

чено багато робіт науковців. Розглядаючі результати сучасних досліджень в сфері 

впливу податків на інвестиційну активність, на сприятливість ділового клімату, на 

рух фінансових капіталів як джерела забезпечення розвитку економіки варто ви-
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ділити внесок вітчизняних учених-сучасників, які зробили вагомий внесок в роз-

виток теорії та наукової практики податкового стимулювання інвестиційної акти-

вності в національній економіці.   

Таблиця 1.1. 

Позиції України за показниками витрат часу і рівня загального податкового 

навантаження, порівняно з країнами Європи, Центральної Азії та ОЕСР* 

 

Payments 

(number per 

year)  

Україна Європа та 

Центральна 

Азія 

ОЕСР Найкращий результат (кіль-

кість економічних систем 

світу, в яких досягнуто зна-

чення) 

Час на сплату 

податків (годин 

на рік)  

328 213.1 158.8 49 (3 країни) 

Загальне подат-

кове наванта-

ження на прибу-

ток підприємств 

(%)  

45.2 31.7 39.9 26.1 (33 країни)) 

* Сформовано автором за даними [19] 

Інструменти, заходи, принципи, теоретико-методичні та методологічні при-

йоми здійснення прямого або опосередкованого впливу на інвестиційну актив-

ність в економічних системах   висвітлені в наукових роботах таких авторів 

як: Б.В. Буркинського [20-25], З.С. Варналія [32, 33], В.М. Геєця [26], Я. А. Жалі-

ли [27, 28] Ю.Б. Іванова [29-31], О.Ю. Іванової [32] , А. В. Єрмолаєва, Т.І. Єфиме-

нко, Г. Кулінченко, А.І. Крисоватого, І. Майбурова [30], Л. Тарангул,  М.О. Слат-

вінської, О. Соколовської, С. Юрія [34].  

Науково-теоретичні розробки в сфері податкового, адміністративного, орга-

нізаційно-економічного забезпечення інвестиційного розвитку регіонів і громад з 

окресленням подальших конкретних перспектив практичної реалізації пропонова-

них заходів, формуванням відповідної інституціональної рамки у вигляді проєктів 

нормативних документів здійснені в наукових працях Буркинського Б.В. [20-25]. 

За його ініціативи наукові напрацювання Одеської академічної школи-економістів 

були перетворені на прикладні інструменти та пропозиції щодо податково-

бюджетного і митного стимулювання залучення інвестицій в економічну систему 
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регіону Українського Придунав’я. Дані пропозиції стосовно проведення економі-

чного експерименту у вигляді створення спеціальних умов для залучення інвести-

цій в економіку регіону, на прикладі Українського Придунав’я, починаючи з 2008 

року, регулярно оновлюються і наполегливо пропонуються до впровадження 

представникам регіональних та центральних органів влади.  

В рамках тем наукових досліджень Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України визначаються податкові інструменти для 

підтримки інвестиційної діяльності в контексті імплементації світового досвіду та 

врахування новітніх вимог входження України в світовий економічний простір 

[35, 36]. 

В наукових публікаціях Гейця В.М. та Семиноженка В.П. [26]. неодноразо-

во наголошувалось на важливості  усунення втрат бюджетів різних рівнів від на-

дання податкових пільг і на необхідності застосування поміркованих стимулюю-

чих заходів щодо податкової підтримки інвестиційної активності, оскільки такі 

заходи є загальноприйнятними в світовій практиці та довели свою ефективність. 

В роботах Жаліли Я.А. [27-28] розкриті питання впливу фіскальної політики 

і податків на розвиток національної економіки майже протягом всього періоду 

становлення податкової системи з моменту набуття незалежності Україною. Од-

ним з перших він підняв питання про актуальність задач проведення децентралі-

зації національної податкової системи, а також здійснив аналітичні огляди щодо 

перших результатів податкової реформи в Україні 2010-2011 років та провів оцін-

ку наслідків фінансово-бюджетної децентралізації з 2014 року по теперішній час, 

окресливши актуальні напрями трансформації і подальшої модернізації податко-

вої системи України у відповідності до потреб розвитку економічного базису те-

риторіальних громад. 

Ґрунтовні дослідження питань впливу податків на економічну активність 

державних, регіональних, секторальних економічних систем, у тому числі на інве-

стиційну діяльність проведені Івановим Ю.Б. та Івановою О.Ю. В наукових робо-

тах цих учених наводиться комплексне бачення проблем розвитку податкової сис-
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теми, її фіскальної та регуляторної складових, податкового стимулювання інвес-

тиційної діяльності, реформування податкової системи країни у відповідності до 

новітніх викликів. Івановим Ю.Б. [29-31] розкрито регуляторну функцію і роль 

податків в економічному розвитку в національному та регіональному вимірах, а 

також сформовано наукові засади розробки і впровадження заходів щодо регуля-

торної податкової політики. 

В наукових роботах Іванової О.Ю. розглядаються питання податкового ре-

гулювання господарських систем, їхньої інвестиційної діяльності в контексті реа-

лізації стратегічних інтересів і завдань економічного розвитку. Визначається міс-

це податкового контролю в розбудові ефективної національної фінансової систе-

ми і провадженні фінансового контролю [39], питання застосування цифрових те-

хнологій в сфері податкового адміністрування, розглядаються проблемні аспекти 

законодавчого забезпечення системи оподаткування [41]. Особливий акцент в до-

слідженнях Іванової О.Ю. робиться на податковому стимулюванні розвитку енер-

гетичного сектору в Україні в аспектах забезпечення інноваційного розвитку та 

енергозбереження, реалізації вектору децентралізації [37-38]. В наукових публі-

каціях О.Ю. Іванової та В.І. Лаптєва розглядаються питання проблемно-

орієнтованого управління людськими ресурсами в процесі фіскальної децентралі-

зації [40], проблеми оподаткування процесів використання природних ресурсів в 

контексті імплементації в практику світових трендів і результатів  фундаменталь-

них досліджень. 

Комплексне дослідження питань еволюції, стану та перспектив розвитку 

податкової системи в сучасних умовах представлено в роботах Баранової В.Г. та 

Слатвінської М.О. [42]. Розгляду питань організаційно-інституційного забезпе-

чення реалізації фіскальної політики в Україні, податкового стимулювання розви-

тку підприємництва в Україні, аналізу стану, проблем та перспектив реалізації 

альтернативних системи оподаткування малого бізнесу в Україні як в теоретич-

ному, так і в пракладному аспектах присвячено наукові публікації Слатвінської 

М.О. [43]. Вченою також розглядаються питання забезпечення реалізації фіскаль-
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ної та регуляторної функцій окремих податків, зокрема, податку на додану вар-

тість [44], наукові засади і перспективи використання податкових пільг як інстру-

ментів реалізації фіскальної політики, стимулювання економічного зростання і 

забезпечення реалізації комплексних цілей соціально-економічного розвитку [46]. 

Результати її наукових досліджень стають основою для створення ґрунтовної, 

практично корисної навчально-методичної літератури для здобувачів вищої  осві-

ти  і наукових ступенів з економічних спеціальностей [45]. Вплив сучасних ре-

форм на фінансово-економічну спроможність муніципалітетів, територіальних 

громад, особливо в контексті бюджетної децентралізації, розглядаються в роботах 

Слатвінської М.О. як з точки зору всієї податкової системи країни (загальнодер-

жавних і місцевих податків), так і з позицій виділення окремих, найбільш актуа-

льних в даному контексті податків, зокрема податку на майно [47]. Місцеві подат-

ки і збори дійсно відіграють суттєву регуляторну функцію в контексті реалізації 

завдань реформ, зокрема реформ децентралізації, місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, оскільки надають можливість на базо-

вому рівні підвищувати інвестиційну привабливість, заохочувати потенційних ін-

весторів до капіталовкладень.  

Комплексний підхід до дослідження питань податкового реформування та 

впливу податків на економічну активність наведено в роботах таких вітчизняних 

економістів: Варналій З.С. [32, 33], Андрущенко В.Л. [48], Педь І.В.  [49], Швабій 

К.І. [50], Замасло О.Т. [51], Фільо М.М. [52], Соколовська А.М. [53], Нікітішин 

А.О. [54], Дубинецька П.П. [55], Єфименко Т.І. [56-58]. В наукових роботах Луні-

ної І.О. визначаються аспекти податкового регулювання економічного розвитку 

та інвестиційної діяльності в контексті трансформації суспільних відносин в умо-

вах реформ і диверсифікації напрямів реалізації фінансово-бюджетної політики 

[56, 59]. Дослідження проблем впливу способів та механізмів оподаткування на 

ефективність і динаміку економічного розвитку проведено в наукових роботах 

Нікітшина А.О. [54],  Дубинецької П.П. [55]. 
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Ґрунтовні наукові розробки з питань податкового регулювання інвестицій-

ної активності в економіці країни, регіонів та громад, в тому числі в контексті де-

централізації, здійснені науковою школою Національного університету державної 

фіскальної служби України (м.Ірпінь). Представники даної школи Крисоватий А. 

[60], Тарангул Л.Л. [61], Сидорович [61], Пашко П.В. [60, 61, 63], Мельник В.М. 

[62], Кощук Т.В. [62], Ващенко К.О. [63], Онишко С.В., Паєнтко Т.В., Майорова 

Т.В. [63]. 

Результати досліджень впливу фіскальної та адміністративної складових 

оподаткування на економічний розвиток та конкурентоспроможність і податкову 

ефективність національної економіки наведено в роботах Самусевич Я.В. та Ви-

сочиної А.В. [64-67]. Також ці автори розглядають в своїх публікаціях питання 

сталого розвитку і екологічного оподаткування в контексті забезпечення суспіль-

ної ефективності і збалансованості. Висвітлені авторами підходи до податкового 

регулювання руху капіталу в національній економіці.   

Ґрунтовні і системні дослідження в сфері податкового забезпечення реаліза-

ції вектору ресурсозбереження та стимулювання впровадження передових ощад-

ливих інноваційних технологій в контексті реалізації вектору сталого розвитку 

наведено в наукових роботах О. Амоші, С. Аптекаря,  Ю. Іванова, О.С. Віннікової 

[68].  

Науковцями Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  

розглядаються питання податкового стимулювання економічної активності завдя-

ки створенню особливих умов для залучення і відтворення капіталу в сектораль-

ному, ланковому, територіальному вимірах. Зокрема, в наукових роботах Шлаф-

ман Н.Л. [69-71] розглядаються питання стимулювання підприємницької активно-

сті, інвестицій в розвиток малого та середнього бізнесу, в розвиток технологічно-

го підприємництва заходами щодо податкового регулювання як в контексті здійс-

нення прямого регулювання за допомогою ставок оподаткування, умов сплати, ві-

дтермінування податкових платежів, так і в контексті непрямого впливу – у ви-

гляді вигід від спрощення  процесів адміністрування податків і зборів. Уманець 
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Т.В. в своїх наукових публікаціях [72-74] розкриває тематику використання пода-

ткового інструментарію для регулювання економічної спроможності регіональних 

систем в умовах реформ місцевого самоврядування, децентралізації та в контексті 

забезпечення економічної самодостатності в регіонах. В публікаціях Нікішиної 

О.В. [75-77] розкриваються питання регулювання і забезпечення інноваційності 

розвитку регіональних економічних систем в умовах впливу реформ децентралі-

зації, визначення теоретико-методичних положень щодо комплексної оцінки до-

мінант інвестиційно-інноваційної політики в сфері економічного розвитку і при-

родокористування в Україні, а також питання податкового регулювання потоко-

вих процесів у ланцюгу товароруху українського ринку зернових і хлібних проду-

ктів. 

Проблема податкового регулювання економічного і, зокрема, інвестиційно-

го регулювання ґрунтовно досліджується авторами у міжнародному вимірі, що ві-

дображається у вигляді публікацій в провідних наукових журналах економічного 

профілю, які входять до наукометричної бази Scopus. Значна кількість досліджень 

із вказаної тематики здійснюється науковцями з Китаю, Японії, країн ЄС, США, 

ОАЕ та інших країн. Зокрема, в контексті вимірювання наслідків і сили впливу 

заходів щодо монетарної і фіскальної політики на внутрішні інвестиційні процеси, 

на бажання власників капіталу вкладати його в розвиток секторів національної 

економіки, на динаміку і якість відтворення інвестицій, проведено дослідження в 

роботах таких авторів, як: Мін Ф., Вен Ф., Ванг Х. [78]. Питання стимулювання 

інвестицій в стратегічно важливі сектори економіки, на прикладі Японії, наведено 

в роботах Каназави Н. [79]. Реструктуризуючій ролі інвестицій, які стимулюються 

за допомогою податків, зокрема в контексті залучення інвестицій в розвиток від-

новлюваних джерел енергії та реалізації сталого розвитку, присявчені роботи Дж. 

Чена, Х.Мізри, Н. Умара [80]. 

Беручи до уваги високий ступінь вивченості питань розвитку податкової си-

стеми в цілому та податкового регулювання зокрема, варто зазначити, що меха-

нізм податкового регулювання руху інвестиційних потоків в контексті забезпе-
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чення соціально-економічного розвитку суспільства у науковій літературі до цьо-

го часу досліджений недостатньо ґрунтовно, особливо в контексті стимулювання 

інвестиційної діяльності в умовах впливу реформ в економіці країни та у адмініс-

тративно-простровому вимірі, коли територіальні громади стають центрами сус-

пільно-економічних перетворень. У зв’язку з постійними і швидкими трансфор-

маціями в суспільному житті країни відбуваються кардинальні зміни як в самій 

податковій системі, так і в економіці, розвиток якої має підтримуватись і визнача-

тись значною мірою завдяки податковим стимулам. Через зміни в податковій сис-

темі та через еволюцію викликів до її регуляторної спроможності виникає потреба 

у формулюванні новітніх теоретико-методологічних положень щодо використан-

ня податків як інструментарію стимулювання економічного зростання і у розробці 

механізмів та заходів щодо найбільш ефективного регулювання економічного ро-

звитку за допомогою податків на засадах збалансованості таких суспільних інте-

ресів як: економічного, бюджетного та соціального, а також збалансування дії та-

ких основних функцій податків як: фіскальної, регуляторної, розподільчої та низ-

ки допоміжних функцій. Особливо актуальним завдання розробки теоретичних і 

прикладних положень здійснення податкового регулювання економічного розвит-

ку в національній економіці стає під впливом сучасних реформ та викликаних 

ними трансформаційних змін та викликів. Основним викликом, який виникає вна-

слідок впливу однієї з найбільш швидко протікаючих в Україні реформ – реформи 

децентралізації та місцевого самоврядування [81, 82, 83], є потреба у стимулю-

ванні формування та розвитку економічно успішних та спроможних господарсь-

ких систем. Оскільки разом з децентралізацією міжбюджетних відносин посилю-

ються вимоги до територіальних господарських утворень як до осередків проду-

кування доданої вартості – бази для нарахування і сплати багатьох податків і збо-

рів, що формують дохідну частину бюджетів різного рівня. В свою чергу, такі до-

ходи бюджетів спрямовуються на фінансування суспільно необхідних соціальних 

ініціатив – витрат бюджетів. Внаслідок реформи місцевого самоврядування, знач-

на частина витрат місцевих громад, які раніше фінансувались із державного бю-
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джету, має фінансуватись із бюджетів базового рівня – бюджетів громад. Тому 

варто подбати про регуляторну допомогу в наповненні бюджетів різних рівнів ак-

тивним способом і на засадах дотримання балансу інтересів. Інвестиційна спро-

можність національної економіки дуже значною мірою залежить від успішності 

функціонування цілісної системи економічних систем регіонів і громад, які за-

знають суттєвих трансформаційних змін під впливом реформ децентралізації, мі-

сцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.  Для еконо-

мічних систем громад дуже важливим є аспект інвестиційного забезпечення їх-

нього розвитку, стимулювання структурної трансформації та забезпечення спро-

можності формувати базу для нарахування податків, які, в свою чергу, забезпечу-

ватимуть надходження бюджетних доходів і виконання соціальних, адміністрати-

вних та інших ініціатив, життєдіяльності та державних сервісів в громаді. Для 

цього голови громад активно займаються пошуком інвестицій і засоби податково-

го регулювання можуть стати, в цьому аспекті, потужними стимуляторами інвес-

тиційної діяльності, залучення нових капіталовкладень, сприятимуть приходу 

стратегічних інвесторів. Наразі положення Податкового і Бюджетного кодексів 

України дозволяють здійснювати податкове регулювання економічного та інвес-

тиційного розвитку, зокрема. Для цього базові інституціональні передумови вже 

створені, але відсутній необхідний досвід та методичні положення, наукове об-

ґрунтування вірного курсу і векторів для здійснення такого регулювання. Серед 

існуючих місцевих податків такими, що можуть бути використані для регулюван-

ня, є: 

- єдиний податок з підприємців; 

- податки на майно (на землю, на нерухомість, на транспортні засоби); 

- податок на доходи фізичних осіб як непрямий регулятор і основне дже-

рело забезпечення податкоспроможності місцевих територіальних гро-

мад та їхніх бюджетів. 
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Для реалізації регуляторної функції податків для стимулювання інвестицій-

ної діяльності в умовах реформи місцевого самоврядування необхідним є наукове 

обґрунтування заходів щодо децентралізації самої податкової системи. 

Податкове стимулювання залучення інвестицій в економічні системи на мі-

сцевому рівні, в умовах децентралізації та трансформації в порядках формування 

та розподілу місцевих фінансів, є специфічною, новою для національної економі-

ки, і є мало вивченою. Значним є зарубіжний досвід у формуванні рішень щодо 

підтримки економічного розвитку територіальних громад засобами податкового 

стимулювання, але придатність таких рішень для імплементації в Україні є лише 

загальною і потребує врахування багатьох внутрішніх соціальних, політичних, го-

сподарських та інших структурно-якісних характеристик вітчизняної економічної 

системи. Серед робіт іноземних економістів, які займались дослідженням питань 

податкового регулювання економічного, інвестиційного розвитку, варто виділити 

праці Чарльза Тайбота [84], який розкрив аспекти фіскально-бюджетної децентра-

лізації та першооснови податкової інвестиційної конкуренції в контексті набуття 

повноважень територіально-господарськими системами, на прикладі економіки 

США, щодо управління власними доходними і витратними частинами бюджетів і 

забезпечення їхнього наповнення, і умовах підвищених вимог до локальної еко-

номічної спроможності окремих штатів. Досвід, описаний автором, є теоретично і 

практично корисним, але потребує сучасних вдосконалень, оскільки спирається 

на стан справ і економічний уклад, актуальні для американської економіки 1961 

року. Однак актуальною залишається закономірність зростання конкурентоспро-

можності локальних податкових підсистем окремих територій (штатів), з точки 

зору залучення нових інвесторів. В той же час, зростає ризик зниження соціальної 

орієнтованості систем місцевого податкового регулювання через прагнення до за-

лучення капіталів лише з метою розширення економічної складової розвитку.  

В США та в інших розвинених країнах, включаючи країни ЄС, виникло по-

няття інвестиційної податкової конкуренції – умовного змагання територіальних 

громад за залучення інвестицій шляхом пропонування їм кращих умов для розмі-
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щення своїх капіталів.  Серед дослідників із США використовується поняття по-

даткового федералізму – встановлення особливих податкових режимів для залу-

чення інвестицій в різних штатах. 

Питання податкової інвестиційної конкуренції і податкового регулювання в 

контексті децентралізації не втрачають актуальності в світовій економічній думці 

з 1960-х років, але притаманним є хвилеподібний характер активності досліджень. 

У зв’язку з цим прийнято умовно виділяти дві існуючі хвилі теоретичних дослі-

джень податкової децентралізації [85]. Але варто зазначити, що на теперішній час 

вже наявними є три генерації в еволюції досліджень податкової децентралізації 

(рис.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Генезис наукових теоретико-прикладних розробок в сфері децент-

ралізації податкового регулювання інвестиційного розвитку економіки 

Розроблено автором на основі даних [56-107] 
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Оскільки країни Східної Європи, крокуючи до децентралізованих способів 

розвитку територіально-господарських систем, також активно розробляють захо-

ди щодо податкової політики стимулювання економічного розвитку в умовах ре-

форм органів державного управління місцевого рівня. Більш докладні дані про 

аналіз домінуючих тенденцій, рушійні сили, які спричинили появу нових дослі-

джень, бачень науковців на сутність податкового регулювання економіки та інве-

стиційного розвитку в умовах децентралізації, наведено в додатку А до даної ди-

сертаційної роботи. 

Наше припущення про доцільність виділення 3-х генерацій теорії фіскаль-

ної децентралізації в світовій економічній науці підтверджується також результа-

тами досліджень ОЕСР [86] та Міжнародного валютного фонду [87]. 

Наразі в світовій економічній науці сформувались три основні напрямки 

провадження податкового регулювання розвитку господарських систем, які 

пройшли свій еволюційний шлях і відрізняються своїми особливостями, та мають 

чітку географічно-територіальну прив’язку, а саме: це європейський напрям, на-

прям в Сполучених Штатах, в країнах Азії. В середині цих напрямів існують свої 

суттєві різниці, які виникають внаслідок національних особливостей, так, сканди-

навська і німецька моделі податкового регулювання базуються на значних за ве-

личиною ставках податків, однак з суворою стабільністю умов оподаткування, з 

максимальним обмеженням прямих втручань в розвиток підприємництва, у 

Франції провадиться потужна податкова підтримка стартапів та інноваційного пі-

дприємництва, а в східних країнах ЄС – Польщі, Чехії свого «розквіту» набула 

податкова конкуренція за залучення капіталу в територіальному та, іноді, в секто-

ральному вимірах.  

Але, незважаючи на тип системи податкової підтримки економічної актив-

ності, в розвинених країнах світу застосовується зважений і обережний підхід до 

податкових новацій, надається перевага консерватизму і стабільності, оскільки це 

потужна система впливу на суспільний добробут і важливим є збереження збала-

нсованого рівноважного стану.  
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Перша хвиля дослідників (Тайбоут [89], Мусгрейв, Олсон, Уотс, Бреннан та 

Бучанан, Гаєк В. [88]) характеризувалась дослідженням питань виведення частини 

податкових повноважень і функцій по адмініструванню податків з центрального 

на місцеві, регіональні рівні у зв’язку з необхідністю формування наукового бази-

су і методичного інструментарію для податкового управління економічним розви-

тком в розвинених країнах світу, здебільшого в США.   

Друга хвиля досліджень (Вейнгаст Б.  [100], Сібрайт П.[101], Lockwood Б. 

[102], Пітчей Дж. та Левченкова С. [103], Біслей Т. та Коут С. [104], Wagner [105], 

Шан А. [106], Оатс В.[107]) виникла в результаті впливу новітніх викликів, спри-

чинених наслідками світової фінансової кризи 1998 року і розвитком децентралі-

заційного руху в країнах ЄС, оскільки виникла реальна потреба в актуальних рі-

шеннях проблем організації податкових систем регіонів Європи на основі науко-

во-обгрунтованих стратегій і рівноважних рішень, здатних забезпечити реалізацію 

курсу сталого розвитку. 

Третю хвилю досліджень можна визначити на основі сучасних викликів і 

потреб в нових рішеннях проблем сталого розвитку регіонів і громад, спричине-

них реальним та потенційним входженням до складу ЄС нових країн-членів, які 

характеризуються національними особливостями організації податкових систем, 

але потребують відносно уніфікованих рішень для подальшого розвитку власних 

економік в контексті транскордонної співпраці і відповідності стандартам ЄС. Се-

ред таких країн наразі є Україна, яка активно проходить стадії децентралізації, на 

жаль, поки що без суттєво позитивних і прогресивних результатів, але з великими 

перспективами і потенціалом для майбутнього зростання. 

За період з 1950 року до наших часів багато країн світу пройшли шлях по-

даткової та фінансово-бюджетної децентралізації, і докладний аналітичний огляд 

даного трендового процесу для національних та регіональних економік в складі 

глобальної економіки наведено в роботі Мартінеза-Вазкеза Х., Лаго-Пенаса С., 

Сачі А. [91] The impact of fiscal decentralization: a survey. Так, в більш, ніж 40 дос-

ліджених розвинених країнах з демократичним або напівдемократичним політич-
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ним устроєм, більше 70% вже здійснили рішучі кроки в сфері податкової децент-

ралізації і побудували комплексні та достатньо ефективні системі податкового 

стимулювання економічного розвитку на принципах субсидіарності. Тобто, на 

верхній рівень в таких країнах виносяться лише такі повноваження, які неможли-

во здійснити на локальному, базовому рівнях. Це дозволяє більш оперативно і 

професійно, з урахуванням більшості місцевих особливостей (так званий «tailored 

approach»), здійснювати податкове регулювання економічних відносин. В більш, 

ніж 75 досліджених країнах, що розвиваються [91, C. 3], які булипотрапили до 

огляду, 80% - стали на курс податкової децентралізації в системі власного еконо-

мічного управління, і деякі з цих країн вже досягли суттєвих успіхів. 

Друга і третя хвилі податкової децентралізації в світовій економіці вияви-

лись настільки потужними і значущими для загального розвитку і принесли насті-

льки суттєві результати, що на веб-порталі МВФ з 2010 року відкрито інтерактив-

ний аналітичний ресурс [86, 87] з 36 індикаторами податкової, фінансової та бю-

джетної децентралізації для майже 100 країн світу, в тому числі й для України, з 

глибиною огляду з 1972 року, або з моменту утворення чи проголошення незале-

жності певної країни. 

Сучасні дослідники [78-80] питання децентралізації бюджетно-податкових 

відносин в сфері регулювання інвестиційної активності економічних систем ви-

значають загальні напрями можливого переведення фіскальних повноважень на 

місцевий рівень  і виділяють основні чинники формування державного регулю-

вання в даній сфері: зменшення ступеня централізованості податкової системи, 

спрощення процесів адміністрування, переведення процесів оподаткування дохо-

дів фізичних осіб на місцевий рівень, на відміну від існуючих в національному за-

конодавстві положень про те, що місцеві бюджети отримують найбільшу частку 

від зборів податку на доходи фізичних осіб в бюджет – 60%. Найчастіше вітчиз-

няними сучасними дослідниками наголошується на необхідності переведення по-

датку на доходи фізичних осіб в категорію місцевих із загальнодержавних. Однак 

це спірне питання і порядок оподаткування доходів фізичних осіб має бути в дер-
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жаві єдиним і єдині правила мають бути для всіх верств суспільства. Стимулю-

вання збільшення доходів бюджетів місцевих громад за допомогою даного подат-

ку можливо здійснювати й іншими способами, окрім переведення податку на до-

ходи фізичних осіб в категорію місцевих, один з таких механізмів непрямого 

впливу і стимулювання суб’єктів господарювання до провадження більших ви-

плат за роботу найманих працівників буде наведено в наступних розділах.  

В сучасній економічній системі існує немало джерел для наповнення місце-

вих бюджетів.  Серед основних податкових джерел наповнення бюджетів терито-

ріальних громад доцільно виділити [79, 92, 94, 108]:  

− оподаткування доходу громадян або прибутку підприємств, які розташо-

вані (або зареєстровані) на певній території та отримують свій дохід;  

− оподаткування факторів виробництва та майна, які знаходяться на певній 

території; 

− оподаткування операцій споживання домішніми господарствами на певній 

території. 

Перелічені складові потенційного збільшення доходів бюджету місцевих 

громад орієнтовані більше на класичні заходи щодо забезпечення податкових на-

дходжень, за рахунок звичайних джерел та існуючої бази оподаткування. Однак 

виклики сучасних реформ і постійно зростаюча потреба в збільшенні бюджетних 

видатків на реалізацію соціальних ініціатив, яка змушує збільшувати доходи бю-

джетів, змушує здійснювати якісну перебудову господарських систем шляхом за-

лучення інвестицій в нові, альтернативні види діяльності, збільшувати ступінь ін-

новаційності економічного розвитку, з метою підвищення потенційної віддачі від 

функціонування оновленої економічної системи, з позицій задоволення інтересів 

всіх стейкхолдерів (зокрема: бізнесу, населення з його соціальними, екологічними 

та іншими потребами, держави). 

Ключова ідея, яку нами пропонується закласти в основу концептуального 

підходу до здійснення податкового регулювання інвестиційної діяльності, полягає 

в посиленні регулюючої і стимулюючої функцій оподаткування, реалізація яких 
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може, разом із запровадженням поліпшеної системи контролю та скорочення не-

продуктивних втрат від нецільових податкових пільг, сприяти підвищенню темпів 

економічного розвитку, створенню нових робочих місць і підвищенню податко-

вих надходжень, перш за все, за місцем реалізації інвестиційних проєктів – в тих 

територіальних громадах, містах, які створюють привабливі умови для інвесторів. 

Надання податкових пільг в певній формі (зменшення ставки оподаткування, від-

термінування строків оплати податку, запровадження часових графіків диферен-

ційованого оподаткування із застосуванням зменшених ставок в періоди до на-

стання окупності проєкту тощо), які є обов’язковим елементом включення регу-

ляторної та стимулюючої функцій податків, але які носять цільовий характер і 

спрямовані на стимулювання розвитку пріоритетних видів економічної діяльнос-

ті, на підтримку інноваційності, добробуту найманих працівників тощо, разом з 

усуненням нецільових, непродуктивних втрат від неефективних податкових пільг 

насправді стимулює збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рів-

нів, завдяки отриманню комплексного кумулятивного ефекту від своєї реалізації і 

завдяки збільшенню податкової бази. Тобто, при вірно організованому процесі за-

провадження податкових пільгових регуляторів відбувається не зменшення, а  

збільшення податкових надходжень. Принцип територіальної прив’язки податко-

вих пільг та інших регуляторних заходів до місць розташування об’єктів господа-

рювання і реалізації інвестиційних проєктів є дуже важливим, з точки зору реалі-

зації реформ децентралізації та місцевого самоврядування, оскільки зростання кі-

лькості робочих місць і виплат доходів найманим працівникам є позитивним яви-

щем не лише з точки зору забезпечення купівельної спроможності і добробуту в 

певній місцевості, але є і засобом підвищення рівня доходів бюджету територіа-

льної громади, оскільки 60% податку на доходи фізичних осіб спрямовується в 

доходи бюджету базового рівня [108]. Тому раціональне податкове стимулювання 

інвестицій, а саме – пільгове оподаткування нових інвестиційних проєктів в пері-
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од до досягнення ними окупності, має суттєві переваги над діючим режимом зви-

чайного оподаткування – пільговий режим оподаткування буде застосовуватись 

лише для нових інвестиційних проєктів, і в тих видах і напрямах діяльності, які 

відповідають потребам громади, тобто податкових втрат для бюджетів від запро-

вадження такого пільгового режиму фактично не буде, окрім можливого скоро-

чення підприємцями поточної діяльності і переорієнтування на нові інвестиційні 

проєкти з пільговим режимом оподаткування. Податкові пільги, за допомогою 

яких здійснюватиметься регулювання і стимулювання інвестиційної діяльності, 

повинні надаватись не з будь-яких податків, а лише з тих, що мають високу сту-

пінь сумісності з регуляторною функцією і переважно застосовуються, адмініст-

руються, характеризуються встановленням ставок на базовому рівні. Зокрема, 

найбільш прийнятним варіантом податкового регулювання і стимулювання інвес-

тиційної діяльності для сучасних умов господарювання в Україні є застосування 

пільг для нових інвестиційних проєктів з податків на майно (на землю, на неру-

хомість, на транспортні засоби), на підприємницьку діяльність (єдиний податок) і 

недоторканість податку на доходи фізичних осіб. Оскільки основним джерелом 

наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб і цей податок є 

загальнодержавним, то встановлення пільг з такого податку є недоречним, з точки 

зору податкоспроможності місцевих бюджетів, і складним процесом, оскільки для 

внесення змін до правил застосування загальнодержавного податку потрібні зміни 

в податковий кодекс, так само як і з іншими прямими та непрямими загальнодер-

жавними податками. Пропонована нами ідея, яка висувається як дослідницька гі-

потеза, це те, що одним з найбільш ефективних способів стимулювання інвести-

ційної діяльності в сучасних умовах реформування в Україні, на рівні утворених 

територіальних громад, є: застосування пільг з прямих місцевих податків (єдиного 

податку або податків на майно) для нових інвестиційних проєктів в пріоритетних 

сферах діяльності, визначених і офіційно затверджених органами місцевого само-
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врядування, за умови, що такий новий інвестиційний проєкт передбачає нараху-

вання і виплату доволі високих доходів найманим працівникам (в середньому, не 

менш, ніж вдвічі, більшому аніж середній рівень заробітної плати в області), що 

забезпечуватиме і стимулювання добробуту місцевого населення, працевлашто-

ваного при реалізації нового інвестиційного проєкту, і збільшення податкових на-

дходжень до місцевого бюджету. 

  Податкові важелі стимулювання реалізації інвестиційних проєктів сприя-

тимуть створенню інвестиційних ланцюгів руху капіталу, так званого, повного 

циклу, важливість яких доводиться в дослідженнях науковців Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України [110-114] (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Елементи інвестиційного процесу повного циклу і вплив податко-

вих регуляторів на забезпечення залучення і відтворення капіталу 

Розроблено автором за даними [23, 24] 
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Для економічних систем регіонального та базового рівнів важливим є забез-

печення на лише залучення, але й відтворення інвестиційних ресурсів.  

З метою розробки комплексного і ефективного наукового підґрунтя для фо-

рмування прикладних засад стимулювання економічної активності, податковими 

інструментами варто сформувати єдиний методологічний базис, який матиме за 

основу актуалізований сучасний термінологічний базис щодо визначення сутності 

податкового регулювання економіки, сформований на основі семантичного аналі-

зу.  

Розроблений у 80-ті роки ХХ сторіччя і суттєво розвинений в сучасних дос-

лідженнях підхід до проведення системного аналізу економічних категорій є здо-

бутком наукової школи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних дослі-

джень НАН України [109, 110]. 

Проведений за таким підходом семантичний аналіз терміну «податкове ре-

гулювання» або «податкове стимулювання розвитку економіки» дозволить вияви-

ти родове поняття даного явища, істотні ознаки, а також об’єкти, суб’єкти і галузь 

застосування. В класичному визначенні даного філософсько-емпіричного підходу 

до системного аналізу категорій на основі тернарної мови опису об’єктів дослі-

дження присутніми є такі виміри як «властивість-річ-взаємовідносини», а основ-

ними складовими є родове поняття та істотні ознаки. Однак в даному дослідженні 

специфічним є сам об’єкт вивчення, для якого пропонуємо розширити спектр 

складових, шляхом доведення його до такого набору: «родове поняття, істотні 

ознаки, об’єкти, суб’єкти, галузь застосування». Результати такого аналізу мають 

бути представлені в прив’язці до типу системи економічного регулювання (для 

цього варто визначитись із актуальною моделлю регулювання і стимулювання ро-

звитку економіки з боку держави та інших інституцій, в залежності від сучасного 

стану розвитку національної економіки) та до сутності сучасної еволюційної ста-

дії процесу податкового регулювання процесів інвестиційного забезпечення еко-

номічного розвитку та податкового стимулювання економічного розвитку, взагалі 

(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Алгоритм системно-семантичного аналізу визначення терміну «по-

даткове стимулювання інвестиційного розвитку економіки» в сучасних умовах 

впливу структурних реформ*  
*Розроблено автором за даними [110, 111] 

Виявлення родового поняття - стимулювання, спонукання до капіталовкладень, ціле-

спрямований вплив, що обумовлено потребою в реалізації регуляторної функції податків 

Визначення істотних ознак, важливих для формування актуальних напрямів податко-

вого стимудювання інвестиційної діяльності:  

- підтримка розвитку людського капіталу; 

- вплив на національному, регіональному, локальному рівнях;  

- суб’єктність місцевих органів влади, адміністрацій територіальних громад як активних 

учасників процесу управління залученням інвестицій за принципом субсидіарності; 

- непряма підтримка - створення сприятливих умов; 

- результативність – у вигляді комплексного сталого ефекту та покращення показників 

життєздатності економічних систем; 

- підтримка локальних особливостей розвитку територіально-господарських утворень з 

метою участі в міжнародному економічному обміні; 

- уникнення непродуктивних податкових втрат і відтоку інвестицій, стимулювання від-

творення капіталу та реінвестування; 

- проєктно-орієнтований підхід до податкового впливу (з орієнтацією на інвестиційний 

проект як на об’єкт регулювання, а не на суб’єкти господарювання) 

Ідентифікація домінуючих тенденцій і закономірностей в суспільстві (рушійнх сил), 

які визначають сутність категорії  в сучасних умовах, а саме: 

- потреба інвесторів в підтримці, регулюванні, стимулюючому впливі податків на еко-

номічний розвиток і залучення інвестицій; 

- спрощення адміністративно-дозвільних процедур, усунення нормативних протиріч та 

ризиків неочікуваних санкцій, нарощування економічної результативності; 

- вимоги сучасних реформ локалізації можливостей залучення і підтримки інвесторів; 

- потреба органів державної влади і суспільства щодо організації системи податкового 

сприяння інвестиційному розвитку економіки, ефективної з точки зору максимізації до-

даної вартості та реалізації національних інтересів у відповідності до наявних ресурсів, 

вимог законодавства і міжнародних угод 

Формування категорії «податкове стимулювання розвитку інвестиційної системи» 
в сучасних умовах впливу структурних реформ - цілеспрямований спонукаючий вплив 

на економічну активність суб’єктів господарювання в проєктно-орієнтованому вимірі, 

який має на меті залучення капіталовкладень в пріоритетні сфері діяльності, здійсню-

ється з допомогою податків, органами центрального та локального державного управ-

ління за принципом субсидіарності та в межах повноважень, встановлених чинним за-

конодавством, в напрямах, обумовлених потребами продуктивних сил в збалансовано-

му результаті (в економічному, соціальному, бюджетному вимірах), за ознакою функ-

ціональності та на основі підтримки залучення, відтворення та реінвестування капіталу, 

забезпечення інноваційності розвитку економіки  
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Системно семантичний аналіз категоріального апарату об’єкту дослідження 

вже використовувався в роботах Буркинкського Б.В., Горячука В.Ф. та інших на-

уковців Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України [110, 111], стосовно до визначення понять «інвестиції», «інвестиційна си-

стема» та «інвестиційний потенціал». Формалізацію даного підходу до аналізу 

складових категорії податкового стимулювання економічного розвитку та до на-

дання актуального визначення даному поняттю наведено на рис. 1.3.Так само мо-

жливим є визначення актуальної дефініції категорії «податкове регулювання інве-

стиційного стимулювання економічного розвитку». Ключовою рушійною силою, 

яка впливає на визначення категорій є вплив продуктивних сил.  

Генераторами або рушіями, що спонукають до формування нових ідей та 

концептуальних парадигм, які мають в перспективі втілюватись у вигляді реаль-

них прикладних механізмів з підтримки інвестиційної діяльності, є продуктивні 

сили, а саме – домінуючі верстви суспільства, чиї дії є головним рушієм економі-

чного розвитку та чиї ідеї та думки мають найбільшу вагу в суспільстві. Так від-

бувається з усіма категоріями в науковій думці та в практиці, але офіційного підк-

ріплення це дістає не завжди.  

Наприклад, в Україні немає офіційного визначення поняття податкового ре-

гулювання в законодавчих документах, однак таке явище має місце в житті, має   

позитивні зарубіжні практики і може імплементуватись та реалізовуватись у віт-

чизняних громадах з метою підвищення економічної ефективності їхнього функ-

ціонування. Але всі необхідні офіційні інституціональні елементи для запрова-

дження в Україні системи податкового стимулювання економічного розвитку вже 

наявні. Існують бажання і потреба суб’єктів господарювання та адміністрацій те-

риторіальних громад щодо провадження податкового стимулюючого впливу на 

економічний розвиток громад, відсутнім є досвід і методичні матеріали, керівні 

настанови і рекомендації щодо провадження такого способу регулювання в Укра-

їні.  
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Тому для формування актуального визначення поняття податкового стиму-

лювання економічного розвитку вважатимемо, що ключовою рушійною силою 

для запровадження системи податкового регулювання інвестиційного розвитку в 

країні є бажання і потреба в такому регулюванні з боку продуктивних сил – підп-

риємницького сектору, адміністрацій територіальних громад, суспільства взагалі. 

Отримане визначення категорії податкового стимулювання інвестиційного 

розвитку стане понятійною основою для формування комплексної методології до-

слідження, проведення оцінки ефективності податків як засобів регулювання еко-

номічної активності в Україні, визначення придатності деяких податків для здійс-

нення стимулюючого впливу на національному та локальному рівнях, а також для 

розробки пропозицій щодо підтримки інвестиційної активності, відтворення капі-

талу, забезпечення реалізації інноваційного вектору розвитку в економіці регіонів 

і громад.  

 

1.2 Наукові засади імплементації кращих практик податкового  

стимулювання інвестиційного розвитку економічних систем  

 

Історія економічної науки та практики знає численні приклади використан-

ня податків як інструменту стимулювання інвестицій та інших економічних про-

цесів, оскільки  податки є одним з потужних і дієвих важелів стимулювання залу-

чення капіталу та інтенсифікації інвестиційної діяльності [115]. Податкова полі-

тика різних країн створює зони переважного залучення капіталу і сама стає ін-

струментом глобальної конкуренції.  Приклад розвинених країн, в тому числі з 

ЄС, свідчить про використання податкових інструментів для провадження конку-

рентної інвестиційної політики на регіональному, субрегіональному, національ-

ному рівнях, в межах всієї території ЄС, в розрізі окремих значущих видів еконо-

мічної діяльності, за категоріями і верствами суспільства, за окремими стратегіч-

ними векторами, які визначають успішність розвитку і добробут суспільства в 

найближчій та довгостроковій перспективах [116]. 



61 

 

Для дослідження питань податкової конкуренції, що виникає між держава-

ми, регіонами, муніципалітетами в процесі створення сприятливих для залучення 

інвестицій умов, створено міжнародну громадську організацію - Центр податкової 

конкуренції (The Center for Tax Competition). Об’єктом  досліджень виступає 

вплив різних проявів податкової конкуренції на прийняття управлінських рішень 

та на стан ділової активності, що в сучасних умовах боротьби за ресурси та сфери 

економічного впливу може призводити як до стрімких позитивних злетів у вигля-

ді створення точок економічного зростання, так і до суттєвих дисбалансів та заго-

стрень в напружених із соціальної, етнічної, економічної, екологічної точок зору 

сферах діяльності [116, 117]. 

Глобальна податкова конкуренція може викликати асиметрії та диспропор-

ційність розвитку окремих країн, спричинює відтік фінансового капіталу, що 

обумовлює актуальність вивчення проблеми існування т.з. податкових гаваней 

(«tax heaven»), однак в той же час легка податкова конкуренція територій на регі-

ональному рівні в межах однієї країни здатна стимулювати економічний розвиток 

і сприяти розвитку окремих видів економічної діяльності. 

Питання податкової конкуренції і збалансованості розвитку знаходяться в 

центрі уваги Європейської комісії та всієї європейської спільноти, оскільки нас-

лідки такої концепції при її впровадженні в реальне життя результували як пози-

тивними, так і негативними результатами. Для гармонізації і збалансування євро-

пейського податкового законодавства обрано з 2011 року шлях поєднання подат-

кової конкуренції з податковою гармонізацією [117], що має слугувати для спро-

щення і уніфікації умов ведення бізнесу і для залучення інвестицій, а саме пропо-

нується: 

- затвердити уніфіковані єдині правила для визначення податкової бази на 

всій території ЄС; 

- надати можливість суб’єктам господарювання на різних територіях обира-

ти, а органам управління на цих територіях призначати диференційовані ставки 
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податків, аби залишити можливості для місцевих громад щодо регулювання еко-

номічного розвитку. 

За результатами громадських обговорень затверджено генеральну концеп-

цію щодо гармонізації та уніфікації європейського податкового законодавства, 

яка була офіційно оформлена у 2014 році відповідною директивою:    The 

Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) EU dirrective, вступлення в дію 

якої заплановано на найближчі роки [116, 117] і передбачаються такі напрями 

провадження загальноєвропейської політики щодо імплементації принципів гар-

монізації оподаткування: 

обов’язкове використання правил загальної консолідованої бази корпорати-

вного податку в країнах-членах ЄС в тому стані, в якому вони є на сьогоднішній 

день, сприяння їхньому подальшому впровадженню компаніями для запобігання 

імплементації агресивних податкових конкурентних практик; 

розпочати покрокове впровадження правил  загальної консолідованої бази 

корпоративного податку. 

Під об’єктом оподаткування розуміється капітал в структурі своїх складо-

вих (фінансові активи, людський капітал, що матеріалізується через працю, інте-

лектуальний капітал, нематеріальні активи, основний необоротний капітал, сиро-

винні матеріальні ресурси, знання, технології тощо). Різність умов оподаткування 

складових загального капіталу призводить до його перерозподілу між юрисдикці-

ями, де умови оподаткування певних факторів виробництва є більш лояльними. 

Причиною новацій в податковому законодавстві ЄС стали численні спроби 

резидентів здійснювати оптимізацію оподаткування різних факторів виробництва, 

що призводить до диспропорцій розподілу робочої сили, фінансового капіталу, 

матеріального капіталу. Також податкові новації здійснюються з метою запобі-

гання диспропорційності і фінансової нерівності, для полегшення податкового 

адміністрування і процесу сплати податків в різних країнах ЄС, особливо в транс-

кордонному аспекті. В країнах ЄС відношення до процесу податкової конкуренції 

є двоїстим: з одного боку різні умови оподаткування в різних територіях протире-
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чать вимогам загальної гармонізації та уніфікації умов ведення бізнесу, а з іншого 

боку, невеликі відмінності в ставках оподаткування створюють конкурентне сере-

довище, сприятливе для залучення фінансового капіталу в розвиток територій та 

видів економічної діяльності, які відчувають дефіцит інвестицій.      

Головною концептуальною ідеєю, яку покладено в основу політики подат-

кового регулювання і стимулювання інвестиційного розвитку в країнах ЄС, є за-

безпечення гармонізації і досягнення збалансованості соціально-економічного ро-

звитку. Тому при імплементації кращих європейських практик в сфері податково-

го регулювання на теренах України необхідним є дотримання таких стратегічних 

напрямів загальної концепції податкового регулювання економічного розвитку як: 

- збалансований і гармонійний розподіл податкового навантаження; 

- мінімізація бюрократичних та інших адміністративно-дозвільних проце-

дур; 

- сприяння поступальному економічному розвитку в розрізі пріоритетних 

проєктів; 

- сприяння формуванню точок економічного зростання. 

В європейській системі стимулювання економічного розвитку чітко просте-

жується пріоритет на користь підтримки інвестиційних процесів, а саме: залучен-

ня нових внутрішніх та іноземних інвестицій, сприяння відтворенню інвестицій, 

сприяння реінвестуванню фінансових результатів. Також важливим для податко-

вої систем ЄС вважається збереження балансу між забезпеченням дохідної части-

ни бюджету і збереженням помірного, раціонального рівня податкового наванта-

ження. В даному контексті в країнах ЄС сформувались своєрідні податкові стан-

дарти, які можна вважати доречними і для України, а саме: 

- рівень податкового навантаження не повинен перевищувати 45% 

ВВП; 

- підтримка і контроль податкової конкуренції на основі принципів субсиді-

арності та максимальної стабільності (Кодекс про оподаткування, який зі змінами 
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і доповненнями застосовується в ЄС в даний час, був прийнятий і мало змінював-

ся ще з 1977 року); 

- збалансованість, пропорційність і відповідність податкового навантаження 

доходам та економічним вигодам. 

 Наочною демонстрацією практичної роботи даних податкових стандартів в 

країнах ЄС та й в інших розвинених країнах є дані про співвідношення рівня по-

даткового навантаження до ВВП на душу населення, представлені на рис. 1.4. 

Протягом 2021 року, який ще триває, ситуація зі співвідношенням податко-

вого навантаження і ВВП на душу населення в Україні, порівняно з іншими краї-

нами світу, кардинально не змінилась, але через динамічні зміни в податкових си-

стемах інших країн, спрямованих на покращення умов інвестування і пожвавлен-

ня ділової активності у відповідь на пандемічні виклики, податкові умови інвес-

тування в Україні не змінились і, як результат, відбулось падіння в світових рей-

тингах. (рис. 1.5) 

 

 
 

 

 

Рис. 1.4. Місце України серед держав світу за рівнем податкового наванта-

ження на ВВП на душу населення в 2020 році* 

* Сформовано автором за даними [118] 
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Рис. 1.5. Ключові причини падіння конкурентних позицій України серед 

держав світу за рівнем якості податкового забезпечення розвитку підприємництва 

та стимулювання інвестицій в 2021 році * 

* Сформовано автором за даними [86, 87, 118], експертів PwC [119-122].  

В Україні рівень податкового навантаження на ВВП кожної душі населення  

є значно вищим, ніж в деяких країнах ЄС, причому саме значення ВВП кожної 

особи є одним з найнижчих у Європі (нижче тільки в Молдові). Співвідношення 

величини податкового навантаження до ВВП на душу населення в Україні є од-

ним з найменш сприятливих серед інших країн світу. Ті країни, що мають нижчі 

за Україну показники ВВП на одну особу, характеризуються і нижчим податко-

вим навантаженням. Виділена на рис. 1.3 та 1.4 зона зростання податкового нава-

нтаження при рівні ВВП на душу населення, такому або нижчому, або трохи ви-

щому аніж в Україні, залишається порожньою. Це свідчить про необхідність 
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розвитку та нівелювало 

доцільність здійснення 

стратегічних 

капіталовкладень в деяких 
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вжиття в Україні 2 ключових дій в сфері реформування системи податкового 

впливу на розвиток економіки: 

- помірне і збалансоване зменшення податкового навантаження на ВВП; 

- збільшення показників економічного розвитку країни, в тому числі, збіль-

шення ВВП. 

Застосування таких дій зможе наблизити, за кількісними показниками, наці-

ональну податкову систему до рівня країн ЄС. 

 Схожі до Європейської моделі податкового регулювання правила застосо-

вуються для підтримки економічної активності і в США. Так, серед ключових 

пріоритетів є:  

- збалансованість податкового навантаження, його достатність для напов-

нення бюджетів, але необтяжливість; 

- на одному з перших місць серед пріоритетів – залучення інвестицій, для 

чого й надаються різноманітні податкові пільги; 

- податкова підтримка комплексних територіально-господарських утворень, 

які функціонують на засадах розподілу праці та створення спільних товарів, робіт, 

послуг в єдиних коопераційних ланцюгах доданої вартості [83, 86, 87]. 

В країнах Азії, які останнім часом демонструють суттєві значення показни-

ків економічного розвитку і зростання, домінують тренди: 

- підтримки залучення іноземних інвестицій і підтримки експансії націона-

льних капіталів на світових ринках, в будь-яких країнах; 

- великих ставок оподаткування комерційних доходів одночасно зі стиму-

люванням зростання економічної бази і підтримкою стартапів (податкові каніку-

ли, вільні економічні зони тощо); 

- адміністративної спрощеності і прогресивності організації податкової сис-

теми (суттєве скорочення витрат часу на сплату податків). 

  В різних країнах світу є за рівнями і масштабами різні підходи до організа-

ції податкового стимулювання економічного розвитку. В країнах ЄС, зокрема, 

важливими є і локальні громади базового рівня, і субрегіональні – більш великі 
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утворення. Головний акцент, який робиться в більшості розвинених країнах світу 

при організації податкового стимулювання розвитку економіки – це забезпечення 

функціональності територій [122, 123] (Табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 – Характеристика рівнів державного управління в сфері подат-

кового стимулювання інвестиційної діяльності в країнах світу 

Комбінації рівнів податкового стимулю-

вання інвестиційної діяльності, за якими 

ведеться облік, контроль та аналіз подат-

кових дій та податкових надходжень 

Країни, які використовують певну комбінацію 

рівнів податкового стимулювання інвестиційної 

діяльності 

Поєднання локального рів-

ня+субрегіонального рів-

ня+загальнодержавного рівня 

Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Бра-

зилія, Канада, Колумбія, Німеччина, Китай, Ін-

донезія, Маврікій, Парагвай, Перу, ПАР, Іспанія, 

Польща, Чехія, Швейцарія 

Поєднання локального рівня+ загально-

державного рівня 

Афганістан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Росій-

ська федерація, Сполучені Штати Америки, Бо-

снія і Герцеговина, Болгарія, Чилі, Коста-Ріка, 

Хорватія, Кіпр, Данія, Сальвадор, Естонія, Фін-

ляндія, Франція, Грузія, Греція, Гондурас, Уго-

рщина, Ісландія, Іран, Ірландія, Ізраіль, Італія, 

Японія, Казахстан, Кенія, Корея, Кіргізія, Лат-

вія, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, 

Молдова, Монголія, Нідерланди, Нова Зеландія, 

Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словакія, 

Словенія, Швеція, Тайланд, Туніс, Турція, Укра-

їна, Уганда, Британія    

Тільки загальнодержавний рівень подат-

кового стимулювання інвестицій 

Об’єднані Арабські Емірати, Узбекістан 

* Сформовано автором за даними [122-125]  

Тобто, на базі ефективного використання наявних ресурсів, передумов і по-

тенціалу територіальних громад досягається належний і вигідний вихід представ-

ників регіонів на національний, транскордонний та міжнародний рівні співпраці. 

Роль субрегіонів (фактично утворених об’єднань декількох громад та, можливо, 

адміністративно визначених на основі сформованої співпраці в економічній, соці-

альній та інших сферах). 

Доречність виділення локального та субрегіонального рівнів в дослідженнях 

і в політиці податкового регулювання інвестиційної активностіц підтверджується 

даними МВФ щодо наявних рівнів збору інформації про податкову і бюджетну 

децентралізацію в різних країнах світу (рис. 1.6, рис. 1.7). 
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Рис. 1.6. Роль податкових інструментів у формуванні функціонально спроможних 

територій в країнах ЄС* 
* Сформовано автором за даними [111 - 114] 

 

Економічна складова і підґрунтя в процесі децентралізації є ключовим і важ-

ливим для імплементації в Україні принципом, який активно розвинений в краї-

нах ЄС. Якщо проаналізувати алгоритми просування реформ децентралізації в 

країнах ЄС та в Україні, то стане очевидною домінанта економічної складової в 

Європейському Союзі і проявиться гостра нестача реалізація цього ж принципу на 

теренах України. 

Підвищення економічної ефективності структурних перетворень шляхом стимулювання 

інвестиційного забезпечення точок економічного зростання (в т.ч. засобами податкової 

підтримки) і формування сталих господарських зав'язків з максимізацією доданої вартості 

Стратегування і планування просторового і секторального сталого розвитку територіаль-

но-господарських систем з відповідним стратегічним податковим, фінансово-

бюджетним плануванням 

Формування сталих господарських зав'язків з максимізацією доданої вартості і залучен-

ня до процесів розподілу праці територіальних громад на основі стимулювання капіта-

ловкладень в економічне співробітництво громад 

Формування мережі економічно ефективних територіально-господарських одиниць з мі-

німальними дивергенціями і можливостями локального стимулювання інвестицій 

Провадження адміністративно-територіального реформування як заходу регуляторного 

сприяння сталому розвитку ( в економічному, соціальному, екологічному напрямах) 

Формування мережі спроможних громад з: 

Економічним базисом; 

Суспільною єдністю; 

Ефективною системою управління і доброю керованістю; 

Бюджетною спроможністю і достатністю, відповідністю повноважень і зобов'язань фі-

нансовим можливостям; 

Системою зблансованої взаємодії місцевих і загальнодержавних податків з реальним 

сектором економіки, текриторіально-господарськими утвореннями 

Системою ефективного регулювання і вирішення соціальних та екологічних проблем; 

Відповідністю структури адміністративно-територіального поділу усталеним господар-

ським зв'язкам 
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Податкові інструменти в процесі становлення економічно спроможних гос-

подарських систем відіграють одну з найбільш головних функцій, оскільки дані 

інструменти є дієвими, відносно швидкими та системними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Роль податкових стимулів в алгоритмі формування функціонально спро-

можних територій в Україні (2014-2020рр.) * 

* Сформовано автором за даними [126] 

Одним з основних документів, що визначають актуальність та необхідність 

провадження співпраці між міськими та сільськими територіальними громадами в 

країнах ЄС, є положення нової політики зближення (Regional Development and 

1. Здійснення адмініст-

ративно-

територіального рефо-

рмування на основі ви-

користання кращих 

практик 

2. Проведення економічних 

реформ на безсистемній ос-

нові та з пріоритетом дота-

ційних та донорських спосо-

бів підтримки економічного 

зростання без чітких орієн-

тирів  

3. Реформування системи 

соціального забезпечення з 

певною привязкою до ре-

форм адміністративного 

устрою та національної 

економіки 

Інституціональне (нормативне) визначення пріоритету економічного розвитку громад на ос-

нові стимулювання залучення інвестицій без усталених методолого-методичних підходів до  

стратегування і планування просторового і секторального розвитку, до децентралізованого 

податкового, бюджетного та фінансового регулювання  

Результати реформи де-

централізації та адмініс-

тративної реформи част-

ково досягнені за раху-

нок добровільного 

об’єднання ОТГ, рефор-

мування районів, очіку-

ються конституційні 

зміни, системних ре-

зультатів та ефективної 

системи врядування не 

досягнуто  

Відсутність успішних резуль-

татів реформування, бюджетна 

рецентралізація, відсутність 

стимулів для економічного ро-

звитку і збільшення бази дохо-

дів громад, неефективна сис-

тема бюджетного вирівню-

вання 

Відсутнє методичне забезпе-

чення здійснення податкового 

регулювання і забезпечення 

саморозвитку територіальних 

економічних систем 

Безсистемні результати 

з відносно низькою 

ефективністю (рефор-

ми систем освіти та 

охорони здоров'я) 

Відсутність кореляції і очікуваної ефективності результатів, потреба в розробці методичного 

забезпечення регулювання економічного розвитку громад, в тому числі податкового стиму-

лювання інвестиційної активності 
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Cohesion Policy 2021-2027) [124], в якій передбачається серед п’яти ключових 

пріоритетів забезпечити встановлення більш тісних, надійних та взаємовигідних 

зв'язків між учасниками в ЄС та в Європі в цілому. 

Але й інші з п’яти напрямів (Більш розумна Європа, Більш соціальна Європа, 

Європа ближча до громадян, Більш зелена та вільна від вуглецю Європа) тісно 

пов'язані з міжмуніципальним та рурбаністичним розвитком і є важливими для 

реалізації і в міських, і в сільських громадах. 

Передбачається [127], що інвестиції в регіональний розвиток будуть сфоку-

совані на 65-85% на забезпеченні пріоритетів Smarter Europe та Greener, carbon 

free Europe в територіальному розрізі, відповідно до стану розвитку цільових регі-

онів. Тобто політика співпраці територіальних одиниць, в тому числі міських та 

сільських, буде підтримуватись програмами ЄС в секторальному вимірі.  

Процесу міжрегіонального співробітництва в країнах ЄС сприяли програми 

фінансового забезпечення та інструменти спільної політики. Для стратегії ЄС, Єв-

ропейської політики зближення (Cohesion Policy) на 2014-2020, 2021-2027рр. Єв-

ропейське територіальне співробітництва – одна з двох головних цілей разом із 

залученням інвестицій в економічне зростання та створення нових робочих місць 

(European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides 

investment for Growth and Job). 

Сконцентрованно викладені і згруповані в єдиному документі "Europe 2030: 

local leaders speak out" інтереси європейських локальних та регіональних органів 

управління та їхніх представництв у більш ніж 40 країнах [125] також містять в 

собі положення щодо стимулювання економічного розвитку і співробітництва. В 

документі стверджується, що в Європі 2030 року територіальне планування буде 

здійснено у широкому масштабі, а також передбачається організація економічно-

го співробітництва на засадах ефективного використання регіональних переваг і 

передумов . 

В резолюції конференції ООН та ОЕСР "Поселення та стійкий міський розви-

ток" (UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development ) [127] йдеться 

про нерозривність економічного і територіального аспектів розвитку господарсь-
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ких систем на засадах організації співробітництва. Необхідність провадження ак-

тивної співпраці між регіонами, громадами та іншими територіальними громада-

ми із застосуванням для цього цільових засобів стимулювання економічної та ін-

вестиційної активності, в тому числі і податкових, в документі обґрунтовується за 

допомогою таких фактів [133]: 

- близько 80% сільського населення мешкають поблизу міст; 

- міські та сільські регіони користуються різними та часто взаємодоповнюю-

чими активами, а краща інтеграція між цими напрямами є важливою для соціаль-

но-економічних показників; 

- потенційні зв'язки включають демографічні, трудові, громадські послуги та 

екологічні аспекти; 

- самі органи місцевого самоврядування не можуть управляти цими взаємозв'я-

зками, розвиваючи як міське, так і сільське населення; 

- ОЕСР дивиться на те, як економічне співробітництво може розвиватися, щоб 

допомогти забезпечити процвітання місць проживання і самих людей, а також 

створити стабільний економічний базис для просторового розвитку; 

- організація співпраці може бути складною, коли існує велика різниця у розмі-

рах, ресурсах та спроможності між громадами, тому виникає потреба в додатковій 

підтримці, в тому числі податковими заходами; 

- утворені добровільно або за допомогою стимулюючих засобів партнерства є 

ефективним способом реагування на необхідність регулювати ці взаємодії та 

сприяти економічному розвитку та добробуту, подальшому залученню інвестицій; 

- партнерство і залучення інвестицій в розвиток різних за рівнями спроможнос-

ті громад може допомогти досягти цілей економічного розвитку для обох громад; 

- партнерства громад можуть покращити ефективність управління відносинами 

між різними за рівнями розвитку громад; 

- залучення приватного сектору в співробітництво, який відіграє вирішальну 

роль у зміцненні зв'язку з регіональною економікою, залишається складним за-

вданням і тому виникає потрба в застосуванні локальних заходів підтримки і сти-

мулювання, в тому числі податкового; 
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- інші фактори, що перешкоджають ефективному партнерству, включають ре-

гуляторні та політичні перешкоди, відсутність довіри та фрагментацію політики, 

подолати які можуть допомогти економічні та податкові стимули для залучення 

капіталовкладень і стратегічних інвесторів; 

- уряди різних країн, за досвідом ЄС, можуть заохочувати інтеграцію громад, 

працюючи над спільною програмою розвитку, в якій особливе місце повинно від-

водитись заходам економічного стииулювання; 

- національні уряди повинні заохочувати кращу інтеграцію між різними за рів-

нями розвитку громад на засадах підтримки спільних важелів реалізації політики 

регіонального економічного розвитку; 

- громади і території, які взаємозалежні в економічному та інвестиційному ас-

пектах, і мають різні типи господарських, соціальних та інших суспільних зв'яз-

ків, часто перетинають традиційні адміністративні кордони; 

- посилення зв'язків полегшує доступ до робочих місць, об'єктів інфраструкту-

ри та різних видів послуг, тому стимулювання їхньої спвпраці є доцільним; 

- партнерства кардинально різних за рівнем розвитку громад допомагають ре-

гіонам покращити виробництво суспільних благ, досягти масштабів економії за 

рахунок надання державних послуг та допомогти розробити нові економічні мож-

ливості [133]. 

Найбільш цікавим для імплементації на теренах України є досвід впроваджен-

ня різних інструментів організації співробітництва міських та сільських громад. 

Такі інструменти застосовувались і обговорювались серед учених і практиків як 

ефективні заходи покращеного управління метрополіями ще з початку 1990-х ро-

ків такими вченими, як Е.Осторм, Дж. Барлоу, Д.Ф. Норріс, Д. Фарес, Т. Зіммер-

ман [128, 129, 130], однак в сучасному аспекті вони розглядаються як дієві заходи 

щодо комплексної реалізації європейської політики зближення. 

Для формування концептуальних засад ефективного провадження економічно-

го розвитку і співробітництва в Україні необхідним є генерування актуальних су-

часним викликам принципів і векторів організації взаємодії територіально-
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господарських утворень в аспекті розвитку горизонтальних та вертикальних 

зв’язків і ланцюгів доданої вартості. 

Протягом тривало періоду часу в країнах ЄС об’єктом для податкового сти-

мулювання є ведення спільної діяльності на засадах розподілу праці (кооперація 

або спеціалізація) декількома суб’єктами господарювання, особливо в міжмуні-

ципальному, міжрегіональному вимірах. Тобто, підтримується податковими сти-

мулами процес створення високої доданої вартості, підтримується партнерство, 

яке сприяє формуванню спроможних територіальних громад – так званих функці-

ональних територій.  

Економічне співробітництво, яке підтримується податковими та іншими за-

собами в Європі, - це стратегія, яка визнається як спосіб для місцевих урядів, що 

дозволяє досягати належного рівня розвитку територій і забезпечити надання 

кращих та якісних послуг в умовах постійного зростання потреб і впливу викликів 

ринку та суспільного попиту [131]. Окрім адміністративно-просторової результа-

тивності співробітництво в громадах країн ЄС характеризується також і економі-

чною ефективністю. Історичні факти свідчать [133], що економічне і загально-

суспільне співробітництво між муніципалітетами в Європі таке ж стара, як і самі 

муніципалітети. Зокрема, у Франції перші ради, створені місцевими органами 

влади для управління комунальними послугами, датуються наприкінці ХIХ сто-

ліття, в Нідерландах у 1851р. муніципальний закон вже містив положення про 

співпрацю між муніципалітетами та прилеглими територіями. У 1985 році Євро-

пейська хартія місцевого самоврядування визначила ключові засади, принципи і 

правила процесу управління муніципальними утвореннями. І тепер, у ХХI століт-

ті, органи місцевого самоврядування співпрацюють один з одним у зростаючому 

масштабі, особливо в епоху європейської інтеграції [132]. Деякі вчені вважають, 

що інтермуніципальна співпраця є феноменом, притаманним переважно країнам 

Західної Європи [133, 134], однак варто зазначити, що і в неєвропейських розви-

нених країнах (наприклад, в Канаді, США) також активно розвивається міжмуні-

ципальне співробітництво в різних формах. В Західноєвропейських та інших роз-

винених країнах одним із основних завдань регіональної політики є забезпечення 
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сталого розвитку територій і подолання диспропорцій, які особливо відчуваються, 

якщо розглядати рівень соціально-економічного розвитку міських та прилеглих 

сільських громад. 

В країнах ЄС економічне співробітництво враховує фактор ефективної уча-

сті територій в міжнародному економічному обміні на засадах використання ная-

вних передумов і переваг таких регіонів. З метою методичного забезпечення про-

цесу економічного співробітництва Європейським Парламентом у 2010 році  було 

ухвалено типовий методичний документ (Партнерство для сталого розвитку міст 

та сільських районів [133, 135]), в якому наведено перелік рекомендованих орієн-

товних дій щодо формування спроможних і ефективних господарських одиниць 

як результати економічного співробітництва [132, 133]. Такі дії включають в себе: 

- аналіз існуючих прикладів, заходів і практик територіального співробітни-

цтва різних за рівнями розвитку громадами; 

- визначення переліку актуальних заходів і засобів стимулювання співпраці 

громад, включно з податковими заходами підтримки інвестиційної активності; 

- розвиток територіального мультирівневого управління та горизонтальних 

зв’язків, локальна підтримка (в т.ч. податкова) функціонального економічного 

співробітництва; 

- досягнення економічного та соціального зростання завдяки покращеній 

співпраці територій; 

- визначення потенційної ролі міського-сільського партнерства для підви-

щення конкурентоспроможності та регіонального управління; 

- передбачення заходів розбудови сприятливого середовища для залучення 

не лише класичних інвестицій, але і капіталовкладень та фінансової допомоги за 

допомогою фондів ЄС (за допомогою European Regional Development Fund and 

the European Agricultural Fund for Rural Development) може бути використано для 

підтримки регіонального економічного співробітництва [133, 136]. 

Розвиток співробітництва територіальних громад в країнах ЄС відбувається  

на локальному, регіональному, національному, транснаціональному рівнях, охоп-

лює масштаби сіл, міст, регіонів, країн та активно підтримується представниками 
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державних органів влади на всіх рівнях: від локального, міського, регіонального 

до національного і також відбувається загальна підтримка активності співробіт-

ництва на рівні Європейської комісії. 

Досвід розвинених європейських країн та низки інших країн Світу, дово-

дить, що успішними об’єднані громади стали лише в тому випадку, коли для них 

було забезпечено належні умови економічного розвитку, були використані наявні 

можливості щодо зайняття певних спеціалізаційних ніш на ринках [133], причому 

податкові стимули відігравали при цьому одну з найважливіших ролей. В Польщі 

[132, 136] громади об’єднались за конфігурацією, схожою на локації вільних еко-

номічних зон, де було сконцентровано капітал і забезпечені спеціальні умови ін-

вестування, а також на локації інших точок економічного зростання, зокрема ме-

режі сміттєзбиральних, сортувальних та переробних пунктів. Великі аграрні гос-

подарства та рурбанізовані поселення з розвиненою інфраструктурою стали осно-

вою для формування об’єднаних громад в Румунії [130]. Потужним стимулом для 

розбудови економічного фундаменту для провадження співробітництва в Румунії 

стали податки, зокрема пільги для аграріїв, які прийняли участь в кооперативному 

співробітництві з іншими суб’єктами господарювання в сфері вирощування і пе-

реробки продукції з високою конкурентоспроможністю для внутрішнього і зовні-

шнього ринків. В Італії [133] формування об’єднаних громад на договірних заса-

дах без утворення адміністративних одиниць відбувається відповідно до наявних, 

давно сформованих господарських зав’язків, зокрема в провінції Ломбардія та в 

Мілані, де міські поселення поєднуються з агровиробничими господарствами 

сільського типу в єдину громаду через наявну спеціалізацію щодо вирощування і 

переробки багатьох сільськогосподарських культур, а також завдяки наявній фі-

нансово-економічній інфраструктурі м. Мілан, що полегшує логістику, сприяє за-

лученню додаткових капіталів. У випадку невдалого об’єднання територій в єди-

ну громаду, невдач щодо адміністрування та управління економічним розвитком, 

падіння обсягів залучення інвестицій в Канаді, наприклад, передбачено механізм 

роз’єднання територіальних громад, якщо наявні вагомі аргументи фінансово-

економічного, адміністративного, соціального, екологічного характеру. 
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Об’єднання урядів провінцій Манітоба та Квебек щодо прийняття рішення по 

укрупненню і приєднанню малочисельних провінціальних громад до міст не при-

звели до поліпшення добробуту, збільшення обсягів інвестицій, зустріли гострий 

протест з боку Асоціацій муніципалітетів провінцій і укрупнення було з часом лі-

квідовано.  

В країнах ЄС процесу створення об’єднаних громад передували тривалі та 

системні економічні реформи, в тому числі і податкові трансформації, які створи-

ли господарський фундамент для забезпечення добробуту суспільства, а вже по-

тім було сформовано систему адміністративного управління та розподілу урядни-

чих повноважень за принципом субсидіарної та раціонального використання фі-

нансових, управлінських й інших ресурсів і можливостей. В Україні немає мож-

ливості для тривалої підготовки економічної бази до провадження реформи міс-

цевого самоврядування і децентралізації, деякі адміністративно-територіальні та 

майнові трансформації (утворення ОТГ, передача земельних ділянок у власність 

ОТГ) вже здійснена з випередженням, тому запроваджувати механізми інвести-

ційного стимулювання економічного зростання та розбудови ефективної госпо-

дарської системи в регіонах України доведеться одночасно з провадженням адмі-

ністративно-територіальних зрушень і паралельно з реформою децентралізації.   

Одним з основних напрямів інвестиційної і податкової політики країн ЄС в 

умовах постреформаційного періоду децентралізації є залучення ресурсів в підт-

римку спеціалізацій територіальних громад, що дозволятиме реалізувати паради-

гму зближення територій за рівнем економічного розвитку, за показниками забез-

печеності задоволення потреб населення, незалежно від того, на яких видах акти-

вностей такі території спеціалізуються. Залучення інвестицій в розвиток співробі-

тництва міських та сільських територій в країнах ЄС є одним з видів міжтериторі-

ального, міжмуніципального співробітництва і активно стимулюється на локаль-

ному, регіональному, національному, транснаціональному рівнях, оскільки це 

сприяє зменшенню диспропорцій соціально-економічного розвитку територіаль-

них громад, особливо в розрізі "центр-периферія", що є однією з задач європейсь-

кої регіональної політики зближення на 2021-2027 роки [124, 127, 132, 133]. Разом 
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з тим стимулюється співробітництво кардинально різних за рівнем розвитку гро-

мад, але таких що мають обєктивний двобічний економічний інтерес до спільного 

розвитку і здатні разом реалізовувати інвестиційні проєкти і залучати для цього 

капіталовкладення [133].  

Для реалізації європейської політики інтегрованого територіального інвес-

тування (Іntegrated Territorial Investments) [125, 127, 133] виділяються функціона-

льні урбанізовані території, в розвиток яких власне інвестиції і здійснюватимуть-

ся. Реалізація політики зближення та інтегрованого інвестування здійснюється в 

ЄС разом із застосуванням інструментів міжмуніципального співробітництва у 

вигляді укладених угод між громадами або шляхом утворення об'єднань. При 

цьому податкові важелі підтримки відіграють суттєву роль.  

Локальні децентралізовані заходи стимулювання інвестицій в напрямку ре-

алізації сучасної європейської політики зближення і розвитку економічної спів-

праці дозволяють згуртовувати території, що взаємодіють, в цілісну систему - фу-

нкціональну територіальну одиницю. Межі функціональної території часто не 

співпадають з адміністративними, а визначаються фактичною протяжністю взає-

мозв’язків (господарських, демографічних, соціальних, екологічних тощо), тому і 

заходи підтримки, в тому числі податкової, мають бути також спільні [133].  

В ролі каталізатора для більш ефективного використання інструментів між-

муніципального співробітництва в громадах міського та сільського типів в краї-

нах ЄС виступають податкові стимулятори, а також проєктна діяльність та актив-

ність, організована за допомогою фондів стимулювання регіонального розвитку, 

зокрема за програмою Interreg Europe, яка фінансується безпосередньо Європей-

ським Союзом та Європейським фондом регіонального розвитку, і де очікується 

отримати максимальну віддачу від інвестованих фондом майже 360 млн. євро на 

період 2014-2020 років [133].  

За підтримки податкових важелів різні форми організації міжмуніципально-

го співробітництва застосовуються і для забезпечення покращень в сфері надання 

адміністративних послуг, і для інфраструктурного напрямку, і при цьому в кожній 

з досліджуваних країн ЄС наявні свої особливості [133] (Табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3. 

Основні сфери укладання угод економічного співробітництва, для яких за-

стосовуються податкові важелі підтримки в деяких країнах світу* 

Країни Сфери застосування угод міжмуніципального співробітництва 

з групи країн ЄС 

Австрія Більшість договорів укладено як в сфері надання публічних послуг, так і в 

сфері стимулювання розвитку виробничої кооперації, особливо в розрізі 

співпраці суб’єктів великого бізнесу з малими підприємцями, які виступа-

ють в ролі постачальників матеріалів, виконавців окремих послуг, які доре-

чно виносити на аутсорсинг 

Бельгія Співпраця практично повністю обмежується наданням публічних послуг 

Голландія Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Число угод, що беруть 

участь у просторовому плануванні та/або плануванні громадського житла є 

обмеженим. 

Італія Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Планування та коорди-

нація відбувається з урахуванням соціально-економічного розвитку та пер-

спектив надання соціальних та медичних послуг 

Іспанія Надання публічних послуг в значній мірі домінує. 

Німеччина Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Кількість асоціацій, що 

займаються плануванням землекористуванням та територіальним плану-

ванням обмежена. 

Польща Надання публічних послуг домінує. На регіональному рівні відбувається 

також планування та координація соціально-економічного розвитку 

Фінляндія До певної міри надання публічних послуг домінує, але також потужно 

представлені планування соціально-економічного розвитку та управління 

структурними фондами ЄС - на регіональному рівні 

Франція Надання публічних послуг домінує. У містах значна кількість об’єднань 

бере участь у просторовому плануванні 

з інших розвинених країн 

Австралія Найбільше договорів укладається в сфері бізнес-кооперації (особливо в 

сфері послуг) в міжтериторіальному розрізі, а також в сфері надання адмі-

ністративних послуг 

Великобри-

танія 

Надання публічних послуг домінує. На регіональному рівні відбувається 

деяке планування та координація соціально-економічного розвитку 

Канада Договори про співробітництво активно використовуються і в бізнес-

секторі, і в сфері адміністративно-управлінських послуг. Конкретні перева-

ги спостерігаються відповідно до місцевої специфіки в кожній з 10 провін-

цій та 3 земель Канади. 

США Міжтериторіальні договори про співробітництво активно використовують-

ся і в бізнес-секторі, і в сфері адміністративно-управлінських послуг. Конк-

ретні переваги спостерігаються в різних штатах, відповідно до місцевої 

специфіки. 

* Сформовано автором за даними [124-136] 

В країнах ЄС співробітництво громад та муніципалітетів є розповсюдженим 

в сфері поводження з об'єктами інфраструктури (водогони, каналізація, шляхи, 

теплові мережі тощо), а також в промисловій сфері.  Зокрема, в Польщі до рефор-
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ми у 1990 року органи місцевого самоврядування не мали права на інфраструкту-

рні об'єкти, такі як водопровідні мережі, але в практиці були випадки, коли одна 

долина з кількома муніципалітетами в гірській місцевості успадковувала єдиний 

водогін з часів старої адміністративної системи. Після 1990 року майно, пов'язане 

з місцевою інфраструктурою, було передано муніципальним органам влади, і ста-

ло незрозумілим, хто має взяти на себе відповідальність за обслуговування водо-

гону. Як рішення даної проблеми було створено міжмуніципальну асоціацію, яка 

зайнялась управлінням і обслуговуванням водогону, і успішно надає послуги до-

нині. Так само і проблема поводження з відходами, яка стала всеохоплюючою для 

країн, в Польщі вирішується на основі міжмуніципального та міжрегіонального, а 

також транскордонного співробітництва.  

Створена мережа хабів по накопиченню і сортуванню відходів ефективно 

поєднується з роботою сміттє-переробних підприємств, які спеціалізуються на 

утилізації органіки, скла, пластику, будівельних та інших кам’яних залишків то-

що, і утворюють мережу промслових обєктів з раціональним розподілом праці та 

спеціалізацією на основі максимально доцільного використання локальних ресур-

сів для участі в національному та міжнародному економічному обміні. Форми і 

методи, способи міжтериторіального економічного співробітництва здійснення 

співробітництва в окремих країнах світу та ЄС обираються та застосовуються від-

повідно до потреб і локальних специфік.Така практика активного застосування 

різних форм міжтериторіальної кооперації, для підтримки економічного розвитку, 

є доцільною для імплементації і в Україні, оскільки дозволить одночасно вирішу-

вати проблеми і забезпечення економічного розвитку в територіально-

функціональному вимірі, і формування спроможних адміністративних одиниць. 

Цікавим і корисним для України також є досвід в сфері оподаткування при-

бутку в контексті стимулювання залучення інвестицій та стримування непродук-

тивного відтоку капіталу (Табл. 1.4).  

Незважаючи на значну розрекламованість регуляторного заходу у вигляді 

податку на виведений капітал, насправді є обмаль країн світу, де дана модель вже 

була апробована (це – Грузія, Естонія та Латвія). В державних стратегічних доку-

ментах [82, 83, 138, 139] неодноразово проголошувалась необхідність переходу до 

оподаткування не прибутку, а виключно виведеного капіталу, але реальних про-

позицій і проєктів законодавчих актів прийнято, відповідно, не було. В більшості 
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ж розвинених країн Світу діє звичайний податок на прибуток (Табл. 1.3), причому 

ставки з даного податку, порівняно з українськими 18%, є дещо вищими. 

Таблиця 1.4 – Рейтинг за величиною ставки податку на прибуток (корпора-

тивного податку) в деяких розвинених країнах, зокрема в країнах ОЕСР та ЄС, 

станом на 2020 рік 

Місце в 

рейтингу 

Ставка податку на 

прибуток, % 
Країни 

1 9 Угорщина 

2 12,5 Ірландія 

3 15 Литва 

4 
19 

Чехія, Сполучене Королівство Великобританії та Північ-

ної Ірландії, Польща 

5 20 Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія 

6 21 Швейцарія, Словаччина 

7 22 Данія, Норвегія 

8 23 Ізраїль 

9 24 Греція 

10 25 Австрія, Бельгія, Чилі, Іспанія, Люксембург, Нідерланди 

11 26,5 Канада 

12 27 Італія 

13 27,5 Республіка Корея 

14 28 Нова Зеландія 

15 29 Німеччина, Японія 

16 30 Австралія, Мексика 

17 31,5 Португалія 

18 32 Колумбія, Франція 

* Сформовано автором за даними [124-136] 

 

Однак разом з доволі високими ставками податків на прибуток розвинені 

країни світу застосовують податкові пільги для залучення інвестицій та для підт-

римки розвитку стартапів. 

Для України, з огляду на прогресуючі обсяги відтоку фінансового капіталу 

за кордон (не менш ніж 4,8 млрд. дол. щороку), застосування механізму оподатку-

вання виведеного капіталу могло б стати вірним і раціональним важелем стиму-

лювання інвестиційної активності разом з комплексним поліпшенням інституціо-

нального забезпечення процесів ведення інвестиційної діяльності. 

Стимулювання інвестиційного розвитку територіальних громад є важливим 

аспектом для успішного соціально-економічного розвитку національної економі-
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ки та регіональних, місцевих підсистем, але даний напрям, в контексті сучасних 

реформ, є не єдиним. Важливим також є дотримання реалізації таких пріоритет-

них напрямів регулювання інвестиційної діяльності як: 

- забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту населення 

і реалізація підприємницької ініціативи; 

- забезпечення створення високої доданої вартості в національній економіці, 

сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно важливих видах еконо-

мічної діяльності; 

- підтримка інноваційності, високотехнологічності та наукоємності вітчиз-

няної економіки; 

- формування системи економічно спроможних територіально-

господарських систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах розподі-

лу праці в процесі ефективного використання локальних ресурсів для участі в мі-

сцевому, національному та міжнародному економічному обміні; 

- підвищення ефективності та цільової інвестиційної орієнтованості системи 

податкового сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних функ-

цій, зменшення нецільових втрат. 

Такий перелік пріоритетних напрямів податкового стимулювання інвести-

ційної діяльності та забезпечення економічного розвитку обґрунтовується як іно-

земним досвідом регулювання інвестиційної діяльності та економічного розвитку, 

так і положеннями вітчизняних і міжнародних сучасних стратегічних документів. 

 

  

1.3. Сучасні концептуально-методичні засади дослідження податків як 

стимуляторів інвестиційного розвитку 

 

Формування сучасного концептуально-методичного підходу до  податково-

го регулювання економічного розвитку, за допомогою активізації інвестиційної 

діяльності, є необхідним кроком відповідно до тих новітніх викликів і трансфор-

маційних змін, які вже були описані в минулих підрозділах. Складові пропонова-

ної методології сформульовані на основі виявлених сучасних закономірностей ро-

звитку вітчизняної та глобальної податкових систем, на основі положень і вимог 
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стратегічних документів в сфері економічного розвитку країни, а також на основі 

реальних потреб суб’єктів господарювання. 

При формулюванні сучасної методології дослідження податків як стимулято-

рів інвестиційного розвитку необхідно враховувати вплив сучасних викликів, ви-

значених численними реформами, та підсилених впливом кризових явищ  

(рис. 1.8). 

Концептуальні засади дослідження податкової системи країни як ключового 

регулятора інвестиційних процесів і засобу забезпечення поступального економі-

чного розвитку сформовані на основі положень стратегічних документів, діючих в 

Україні і таких, що визначають напрями реформ в економічній сфері. 

Серед значної кількості реформ, які провадяться наразі в Україні, офіційно 

Урядом визначаються: земельна, медична, освітня реформа, реформа децентралі-

зації, містобудування, судова реформа, податкова реформа, реформа СБУ, обо-

ронно-промислового комплексу, фінансово-кредитної сфери.  

Незважаючи на те, що реформа національної економічної системи та управ-

ління економікою на засадах реалізації національних інтересів не визначається 

офіційно як ключовий напрям сучасного розвитку країни, важливість даного про-

цесу і необхідність регулювання економічних трансформацій за допомогою інвес-

тицій і податків, які є стимуляторами всіх трансформаційних змін, є беззапереч-

ною. Насправді трансформація національної економіки відбувається у взає-

мозв’язку з іншими видами реформ і реалізація заявлених цілей сталого розвитку, 

розвитку системи місцевого самоврядування, всіх соціальних ініціатив не стануть 

можливими без забезпечення розвитку потужної вітчизняної системи господарю-

вання здатної сформувати матеріальний і фінансовий базис. Саме тому питанню 

інвестиційного забезпечення економічного розвитку і модернізації під час рефор-

мування всього суспільного устрою в країні в даній роботі присвячується особли-

ва роль.   
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Рис. 1.8. - Концептуальні засади податкового регулювання інвестиційного 

розвитку національної економіки в умовах реформ * 

* Розроблено автором за даними [174, 175] 

Основні стратегічні документи, що визначають інституціональну рамку для 
здійснення реформ та модернізації національної економіки 

Стратегія стало-
го розвитку 

Україна 2030 

Цілі Сталого Роз-
витку Україна 2030 

Національна 
стратегія еко-
номічного ро-

звитку 2030  
(2 варіанти про-

ектів) 

Концепція рефор-
мування місцевого 

самоврядування 

Закони, Постанови ВР, 
КМУ… в сфері децент-
ралізації і місцевого 

самоврядування 

Угоди про участь Украї-
ни в міжнародних інте-
граційних об’єднаннях 

(Про Асоціацію з ЄС, 
Про участь в СОТ), Угода 
з МВФ, Положення по-

літик і програм ЄС 

Реформи децентралізації, місцевого 
самоврядування і адмін.-тер. устрою 

Визначають положен-
ня основних реформ 

Економічна реформа і транс-
формація суспільного устрою 

Національні інтереси і ключові завдання для інвестиційного стимулювання еконо-
мічного розвитку 

Формування еко-
номічно спромо-
жних територіа-
льно-
господарських 
систем, ефектив-
не використання 
місцевих ресурсів 

Забезпечення відтворення та реінве-
стування капіталу, максимізація до-
даної вартості, стимулювання інно-
ваційності, наукоємності та техноло-
гічності національної економіки, 
сприяння людському розвитку і доб-
робуту, усунення непродуктивних 
фінансових втрат в економіці 

Вплив кризових 
явищ (перма-
нентної ендо-
генної кризи 
порушення сис-
темності управ-
ління економі-
чним розвит-
ком+циклічних 
світових еко-
номічних криз 
та пандемії 

Регуляторна 
роль податків 
як стимуля-
торів досяг-
нення цілей 
економічного 
розвитку 

Сприяння 
локалізації 
управління 
інвестицій-
ними про-
ектами 

Сприяння відтворенню 
і реінвестуванню капі-
талу, інноваційності, 
наукоємності, добро-
буту, цільовій орієнто-
ваності розвитку і ско-
роченню втрат  

Оцінка результативності, корегування задач податкового регулювання проце-
сів інвестиційного розвитку націонаьної економіки 
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В основу сучасного концептуально-методичного підходу до регулювання ін-

вестиційної активності і забезпечення економічного розвитку  покладено вплив 

основних реформ. 

Стратегічні документи в сфері розвитку економічних систем в національному 

та міжнародному вимірах визначають актуальні принципи, на яких має ґрунтува-

тись процес дослідження податкових механізмів та інструментів стимулювання 

інвестиційної активності як засобів структурного поліпшення національної еко-

номіки та регіональних, місцевих економічних підсистем, а саме такі принципи: 

-   цільової спрямованості,  

- окупності та сталості,  

- проєктної-орієнтованості,  

- функціональності,  

- спроможності,  

- рівноважності та зближення,  

- забезпечення інноваційності та структурного оновлення 

-  локалізації (територіальної прив’язки до місцевості, де реалізується інвес-

тиційний проект); 

- раціональності та ефективності; 

- пріоритетності забезпечення людського розвитку; 

- регуляторної сумісності (чи є сумісними податкові інструменти з тими 

обʼєктами і реаліями, на які буде здійснюватись вплив); 

- субсидіарності (податкові регуляторні важелі запроваджуються на базовому 

рівні, якщо інше не передбачено і не вимагається нормативними актами, поряд-

ком розподілу повноважень та складністю задач регулювання). 

Відповідно до сучасних реалій та особливостей економічного розвитку та на-

прямів інвестиційної трансформації в Україні та світових економічних системах 

формується актуальний Категоріальний апарат з визначеннями, що відповідають 

за сутністю реаліям і вимогам розвитку продуктивних сил (податкове регулюван-
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ня, інвестиційно-орієнтоване оподаткування, проєктно-орієнтоване оподаткуван-

ня). 

Визначається класифікація сучасних функцій податкової системи як регуля-

тора інвестиційної діяльності та формуються робочі гіпотези, які за допомогою 

методичних підходів до оцінки впливу податків на інвестиційний розвиток дово-

дяться з певним ступенем вірогідності. Згідно з проаналізованими в попередніх 

підрозділах першого розділу даної дисертаційної роботи тенденціями розвитку 

сучасної податкової системи, потреб інвестиційного розвитку національної еко-

номіки на різних рівнях нами висуваються такі робочі гіпотези: 

1) в країні існує надмірна централізованість національної податкової си-

стеми та невідповідність існуючих законодавчих стимулів розвитку економіки ре-

альним потребам суб’єктів господарювання, що не сприяє залученню інвестицій в 

економіку як на національному, так і на регіональному, місцевому рівнях. Також в 

національній економіці наявна суттєва кількість непродуктивних податкових 

пільг з вкрай низькою ефективністю та з суттєвими втратами для державного бю-

джету. Високий ступінь непродуктивності існуючих податкових пільг, орієнтова-

ність на суб’єктів господарювання, а не на предмет економічного та інвестиційно-

го розвитку, змушують стверджувати про доцільність впровадження проєктно-

орієнтованого підходу при здійсненні регулювання економічного розвитку за до-

помогою податків; 

2) також однією з ключових гіпотез, яка ставиться в даному дослідженні, 

є твердження про переважну економічну ефективність податкової підтримки збі-

льшення заробітних плат в порівнянні з іншими факторами виробництва. Тобто, 

необхідність податкового стимулювання нарахування і виплати високих заробіт-

них плат, навіть шляхом зменшення або анулювання таких податків як податок на 

прибуток, майнові, акцизні податки, місцеві податки і збори, пояснюється отри-

манням більших переваг для бізнесу, працівників і держави за рахунок зростання 

купівельної спроможної населення і попиту, збільшення соціальних виплат і від-

рахувань, зростання бюджетних доходів за рахунок підвищених зборів податків 
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на споживання (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб. Дана гіпотеза є особли-

во актуальною в контексті реалізації парадигми сталого розвитку для України в 

умовах реформування місцевого самоврядування, оскільки спостерігається збіль-

шення вигід для суб’єктів господарювання, соціуму, оскільки підвищуються соці-

альні стандарти і гарантії, а також для держави, оскільки завдяки зростанню бю-

джетних доходів забезпечуватиметься реалізація державних ініціатив на користь 

суспільства в соціальній та суміжних сферах; 

3) третьою гіпотезою є твердження про необхідність здійснення регуля-

торних дій за допомогою податків в сфері стимулювання інвестиційної активності 

як засобу забезпечення структурної модернізації економіки за такими стратегіч-

ними напрямами, визначеними на основі аналізу інституціонального базису в 

сфері реформування національної економіки, а саме: 

- людський розвиток, добробут, реалізація підприємницької ініціативи;  

- сприяння залученню і відтворенню капіталу, реінвестуванню,  скорочен-

ня непродуктивного відтоку капіталу;  

-  підтримка інноваційності розвитку;  

-  економічна спроможність територіально-господарських систем;  

-  ефективність,  цільова орієнтованість податкового сприяння економіч-

ному розвитку, зменшення нецільових втрат. 

Схематично логіко-структурну схему дослідження питання податкового сти-

мулювання інвестиційного розвитку і трансформації економіки в умовах реформ 

можна відобразити за допомогою рис. 1.9 

Пропонований в дисертації методичний інструментарій з оцінки впливу по-

датків на інвестиційний розвиток країни, регіонів і громад в умовах реформ до-

зволяє перевірити висунені гіпотези та обґрунтувати пропоновані напрями реалі-

зації регуляторних заходів. 
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Рис. 1.9. Концептуально-методичні засади податкового регулювання інвес-

тиційного розвитку національної економіки в умовах реформ* 

* Розроблено автором за даними [175, 176] 
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альний 

блок 

Концептуальне підґрунтя, сформоване на основі положень 

релевантних стратегічних документів в сфері стимулюван-

ня економічного розвитку із залученням податкових та ін-

вестиційних  інструментів (враховується вплив реформ) 

Положення теорій 

податкового регу-

лювання економі-

чного розвитку 

Категоріальний апарат з визначеннями, що відпові-

дають за сутністю сучасним викликам (податкове ре-

гулювання, інвестиційно-орієнтоване оподаткування, 

проектно-орієнтоване оподаткування) 

Принципи цільової спрямованості, окупності і сталості, проєктної-

орієнтованості, функціональності, спроможності, рівноважності і збли-

ження, забезпечення інноваційності і структурного оновлення 

Стратегічні напрями (вектори) активізації інвестиційного розвитку економі-

ки України - висуваються гіпотези, в т.ч. про необхідність здійснення регу-

лювання за напрямами: 1) людський розвиток, добробут, реалізація підприє-

мницької ініціативи; 2) сприяння залученню і відтворенню капіталу; 3) підт-

римка інноваційності розвитку; 4) економічна спроможних територіально-

господарських систем; 5) ефективність,  цільова орієнтованість податкового 

сприяння економічному розвитку, зменшення нецільових втрат 

Методи-

чний 

(прикла-

дний) 

блок 

Сучасна класифіка-
ція функцій податко-
вої системи як регу-
лятора інвестиційної 

діяльності 

Методичний підхід до оцінки 
стану податкового стимулюван-
ня інвестиційного і загального 
економічного розвитку в країні 

Методичний підхід (захо-
ди, інструменти, механіз-
ми) до податкового стиму-
лювання інвестиційного 

розвитку економіки 

Визначення ключових чинників 
недосконалості існуючої податко-
вої системи в контексті стимулю-
вання інвестиційного розвитку 
економіки (перевірка гіпотез) 

Методичний підхід до 
оцінки результативнос-
ті податкового стиму-

лювання інвестиційно-
го розвитку економіки 

Корегу-

вання ці-

лей і за-

дач 

Мета і завдання - розробка теоретико-концептуальних засад, ме-

тодичного інструментарію та механізмів стимулювання податкового 

регулювання інвестиційної активності в національній економіці на 

засадах врахування викликів і вимог сучасних реформ 
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В умовах впливу сучасних реформ зазнають трансформації класичні функції 

податків і податкових систем. Згідно проведеного аналізу інституціонального ба-

зису реформ в сфері інвестиційного та економічного розвитку в Україні, можна 

сформулювати такі складові регуляторної функції податкової системи (рис. 1.10) 

В контексті чергової хвилі податкового реформування в Україні, спричине-

ного іншою реформою – системи місцевого самоврядування та організації влади, 

доцільною є розробка та імплементація важелів стимулювання соціально-

економічного розвитку суспільства на національному та регіональному рівнях, а 

також за стратегічними векторами і видами економічної діяльності. Концептуаль-

но головна ідея пропонованої нами методології дослідження і податкового регу-

лювання розвитку економічної системи в умовах реформи місцевого самовряду-

вання полягає у стимулюванні відтворення капіталу, збільшенні доданої вартості і 

забезпеченні децентралізованої підтримки економічної спроможності локальних 

господарських систем територіальних громад як точок економічного зростання в 

умовах реформи місцевого самоврядування.  

Така мета відповідає положенням стратегічних документів з розвитку наці-

ональної економіки в умовах реформ: Стратегії сталого розвитку Україна 2030, 

проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року, Концепції реформуван-

ня системи місцевого самоврядування в Україні. Відповідно до положень страте-

гічних документів, актуальними критеріями оцінки відповідності вітчизняної по-

даткової системи поставленим задачам регулювання інвестиційного розвитку, є: 

- підтримка відтворення капіталу, а не лише стимулювання залучення нових 

інвестицій, що стане запорукою довгострокових гарантій для власників стратегіч-

них інвестицій, які матимуть пріоритетні умови діяльності на початку інвестицій-

ного проєкту, але й збережуться незмінними продятогм всього подальшого періо-

ду інвестування щодо можливостей отримання прибутку в довгостроковій перс-

пективі; 

- стимулювання розвитку інноваційної діяльності в аспектах сприяння тран-

сферу технологій в реальні інноваційні продукти, підготовці висококваліфікова-
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них кадрів в порядку замовлення і фінансування навчального процесу майбутніми 

роботодавцями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Класифікація складових регуляторної функції податкової системи 

та визначення обʼєктів регулювання в контексті стимулювання інвестиційного ро-

звитку національної економіки* 

* Сформовано автором за даними [81, 82, 83 c.61] 

- забезпечення  відтворювальноїної 
орієнтованості та проектної адресності за-
ходів регулювання;  

- підтримка розвитку стратегічних ви-
дів діяльності, секторів і функцій націона-
льної економіки; 

- забезпечення людського розвитку, 
рівноважності і зближення ступеню задо-
волення інтересів стейкхолдерів; 

- досягнення економічної спроможно-
сті релевантних структурних елементів еко-
номіки в просторовому вимірі; 

- забезпечення інноваційності  та 
структурного оновлення національної еко-
номіки; 

- забезпечення окупності, сталості, ін-
вестиційної результативності наданих пільг; 

-  

Складові  регуляторної функції по-

даткової системи в контексті стиму-

лювання інвестиційного розвитку 

національної економіки 

 

Стратегічні документи, які 

визначають актуальність 

складових регуляторної фун-

кції податків 

 

Концепція реформування міс-

цевого самоврядування 

 

Стратегія сталого розвитку 

Україна-2030 

 

Національна стратегія еконо-

мічного розвитку Україна-

2030 

 

Ключова ідея – зміщення акцентів в інвестиційному стимулюванні економічного розви-
тку із секторів та субєктів господарювання на функціональні, рольові, проектні ознаки 

Наразі об'єктами регулювання (згі-
дно ПКУ) є суб'єкти господарюван-

ня і види економічної діяльності  

Пропонується, щоб об'єктами стимулювання були пере-
важно інвестиційні проекти, функції та ролі, виконувані 
в економіці, а вже потім (по мірі необхідності) суб'єкти 

господарювання і види економічної діяльності  
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- підтримка виробників сільськогосподарської продукції, особливо дрібних 

фермерських господарств, з огляду на стратегічну значущість даного виду еконо-

мічної діяльності для України та на суспільну організуючу функцію фермерів для 

локальних громад в сільській місцевості; 

- стимулювання розвитку промислового виробництва і випуску вітчизняної 

продукції з максимальною доданою вартістю, насичення внутрішнього ринку вла-

сною промисловою продукцією і товарами широкого вжитку; 

- підтримка процесу децентралізації і розвитку місцевих громад на умовах 

надання можливостей для податкового конкурування і розвитку територій, під-

вищення фінансової самостійності регіонів;   

- підтримка розвитку малого бізнесу на умовах незмінності і стабільності 

умов провадження господарської діяльності та підтримки соціально незахищених 

верств населення. 

Зазначені в пропонованій нами методології стратегічні напрями проваджен-

ня податкового регулювання економіки в умовах сучасних реформ відповідають 

детермінантам економічного зростання, проголошеним Президентом України та 

представниками уряду і громадських організацій, в ході презентації проєкту Наці-

ональної економічної стратегії України до 2030 року [138, 139], рис. 1.11. 

Реалізація зазначених напрямів стимулювання економічного розвитку пода-

тковими заходами відповідає векторам стратегічних документів щодо забезпечен-

ня соціально-економічного розвитку України. 

Основним завданням, яке ми ставимо в пропонованій методології податко-

вого регулювання економічного розвитку в умовах реформ, є підвищення рівня 

економічного розвитку регіонів і територіальних громад. Важливу роль в даному 

аспекті відіграє інституціональна складова. 

Завдання, які прямо чи опосередковано стосуються підвищення конкурен-

тоспроможності регіональних економічних систем на засадах вдосконалення ін-

ституціонального середовища, визначені як в самій Стратегії Сталого розвитку до 

2030 року, так і в Національному плані дій до 2020 року, а саме [139]: 
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Рис 1.11. Відповідність детермінант економічного зростання Національної 

економічної стратегії України до 2030 року та пропонованих напрямів податково-

го стимулювання інвестиційного розвитку в Україні* 

* Сформовано автором за даними [81, 82, 83 c.61, 112-114] 

 

- Досягти стабільних показників зростання ВВП країни, зокрема за періода-

ми: 4% в 2016–2020 рр., 6% – в 2021–2025 рр. і 7% – в 2026–2030 рр. [138, 139,с. 

110]; 

- Забезпечити покращення структури експорту товарів, робіт послуг шляхом 

збільшення частки товарних груп з високою доданої вартості, зокрема, до 

2030 року питому вагу експорту продукції високотехнологічних секторів еконо-

міки до 15% [138, 139,с.32]); 

- Забезпечити підвищення показників продуктивності функціонування наці-

ональної економіки на засадах модернізації, створення стимулів, у тому числі по-
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нальною економічною стратегією України до 2030 року 
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даткових, для інноваційної діяльності та збільшення кількості робочих місць [138, 

139,с.32];  

- Підвитщити активність міжнародної співпраці та залучення інвестицій 

[138, 139,с.51]; 

- Заохочувати субєктів економічної діяльності до забезпечення обробуту 

людей, в тому числі працівників, населення, підприємців [138, 139,с.58]; 

- Забезпечити системність стратегування розвиткміст і громад, функціона-

льних територій в Україні, на засадах залучення інвестицій [138, 139,с.70]; 

- Забезпечити узгодженість стратегій розвитку міст і громад зі Стратегією 

сталого розвитку України до 2030 року, з метою забезпечення гармонійного поєд-

нання загальнонаціональних, регіональних і місцевих інтересів [138, 139,с.71]; 

-  Забезпечити встановлення системи збалансованого і взаємопов’язаного 

просторового розвитку функціональних територій як основи для  взаємоузгодже-

ності та інтегрованого планування розвитку населених пунктів на основі залучен-

ня інвестицій та із залученням громадськості до процесів стратегічного плануван-

ня і управління [138, 139,с.71]; 

- Розвивати та розширювати міжнародне співробітництво в контексті залу-

чення додаткових фінансових ресурсів в розвиток продуктивних сил регіонів, по-

каращення інфраструктурного та інституціонального забезпечення  для створення 

сприятливого ділового клімату, збільшення ступеню відповідності умов ведення 

економічної діяльності в країні та регіонах правилам Європейських директив 

[138, 139,с.94]; 

- Розвивати національну економічну систему на основі активізації залучення 

інвестицій в результаті посилення співпраці з міжнародними та європейськими 

організаціями [138, 139,с.102]; 

- Збільшити результативність діяльності органів державної влади на різних 

рівнях врядування, покращити їхню взаємодію та ефективність розподілу функцій 

і повноважень  метою покращення стану загальної і економічної систем управлін-
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ня, досягти кращого рівня локального і регіонального управління залученням ін-

вестицій [138, 139,с.108]; 

- Оранізувати процес широкого залучення громадськості до обговорення 

нормативно-правових документів та рішень щодо встановлення регуляторних 

процедур та засобів підтримки економічної активності і залучення інвестицій в 

розвиток пріоритетних видів діяльності [138, 139,с.110]. 

Стратегічні документи в сфері економічного розвитку для сучасних умов в 

Україні також доповнюються пакетом документів з питань проведення реформ 

децентралізації, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою, які особливо вимагають уваги, оскільки суттєва перебудова рівнів управ-

ління економічним розвитком і врядування територіальних систем потребують 

державної регуляторної підтримки і заходів стимулювання капіталовкладень в ро-

звиток територіально-гопсодарських одиниць. В наших попередніх дослідженнях 

[181] розглядались питання інституціонального забезпечення сталого розвитку і 

залучення інвестицій в формування та становлення системи функціональних те-

риторій – громад в Україні. Основним нормативним документом, який визначає 

напрямки і, фактично, формує рамку інституціонального забезпечення розвитку 

громад в країні, а також є основою для визначення напрямів ефективного регулю-

вання ділової активності з метою підвищення інвестиційної привабливості, є Кон-

цепція Реформування місцевого самоврядування в Україні [52]. Незважаючи на 

схожість і майже однаковість для всіх громад і населених пунктів в Україні доку-

ментальної нормативної бази проведення реформи децентралізації та адміністра-

тивно-територіального устрою, певні відмінності і оригінальності громад мають 

місце. З одного боку таку оригінальність підтримують представники Міністерства 

розвитку громад і територій України, стверджуючи, що це дозволяє розкрити ін-

дивідуальність територіальної громади в роботі з інвесторами. Також варто пого-

дитись, що кожна громада має неповтроні передумови для розміщення продукти-

вних сил і різну забезпеченість природними, людськими, матеріальними, фінансо-

вими ресурсами. Але в наших попередніх дослідженнях ми все ж таки наполягали 

на потребі генеральної унфікації хоча б розділів, груп векторів та індикаторів, за 

якими здійснюється стратегічне планування розвитку громади [155, 156, 174, 181]. 
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І вже в рамках погоджених і затверджених Міністерством розвитку громад груп і 

векторів економічного і сталого розвитку територіальних систем можуть застосо-

вуватись індивідуальні рішення щодо створення для інвесторів сприятливих умов 

в сфері їхнього заохочення до капіталовкладень. Таким чином можна зберегти і 

індивідуальність громади, розробивши для неї оригінальні заходи залучення інве-

сторів (локальний кейс інструментарію інвестиійно-орієнтованого податкового 

конкурування), і отримати через декілька періодів функціонування запропонова-

них заходів податкового стимулювання інвестиційної діяльності результати у ви-

гляді співставних з іншими громадами показниками та індикаторами.  

Концепція реформування місцевого самоврядування [81], яка втілюється в 

життя за допомогою низки ключових законодавчих актів (Закон України «Про до-

бровільне об’єднання територіальних громад» [140], «Про співробітництво тери-

торіальних громад» [141] тощо), потребує більш детального інституціонального 

забезпечення і методичного супроводження.  

В розділі Концепції "Досягнення оптимального розподілу повноважень 

між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади" йдеться 

про те, що основним повноваженням органів місцевого самоврядування базового 

рівня є забезпечення місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, ро-

звиток підприємництва). Тобто адміністративні, територіальні та урядничі повно-

важення визнаються як інструмент досягнення високих показників економічного 

зростання, а не як самоцілі.  

Серед основних завдань реформи децентралізації в Україні [81] визначено: 

- вдосконалення адміністративного, територіального устрою шляхом оп-

тимізації, укрупнення громад на базовому рівні, з можливою ліквідацією (транс-

формацією) районів; 

- передача і розподіл повноважень між органами виконавчої влади з мак-

симальним пріоритетом базового рівня (принцип субсидіарності); 

- формування сприятливих і належних умов для економічного розвитку 

територіальних громад з метою забезпечення виконання належних повноважень і 

функцій; 
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- забезпечення якісних і доступних публічних послуг з максимальним на-

ближенням до населення і у відповідності до державних стандартів. 

З точки зору забезпечення добробуту населення громад і поліпшення еко-

номічної спроможності, важливим є якісне виконання завдання № 3 - формування 

сприятливих і належних умов для економічного розвитку територіальних громад, 

для чого регуляторні заходи і механізми щодо залучення нових капіталів є необ-

хідними. Саме ця ціль і має стати основою податкового регулювання і стимулю-

вання економічного розвитку національної економіки в умовах реформ. 

 

Висновки до розділу 1 

1. На основі дослідження класичних і сучасних наукових робіт в сфері пода-

ткового регулювання інвестиційних, економічних систем наведено теоретичні та 

концептуальні основи здійснення податкового регулювання інвестиційного роз-

витку національної економіки.  

2. Встановлено, що теоретичним підґрунтям дослідження податкового сти-

мулювання інвестиційної діяльності в національній економіці є категоріальний 

апарат, система принципів, і актуальних напрямів формування методичного ін-

струментарію з оцінки та регулювання впливу податків на інвестиційне забезпе-

чення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, секторів економіки та 

на підтримку виконуваних в економіці і суспільстві функцій, зміст і сутність яких 

визначаються сучасними викликами і завданнями реформ.   

3. Вдосконалено термінологічний базис в сфері дослідження податкового 

регулювання інвестиційного розвитку економіки шляхом визначення сутності та-

ких категорій як податкове регулювання, інвестиційно-орієнтоване оподаткуван-

ня, проєктно-орієнтоване оподаткування, перспективне інвестиційно-орієнтоване 

оподаткування.  

4. На основі ідентифікації ключових рушійних сил в суспільстві, родового 

поняття та істотних ознак надано таке визначення категорії «податкове стимулю-

вання інвестиційної активності в національній економіці» в сучасних умовах 

впливу структурних реформ в національній економіці - цілеспрямований стиму-

люючий вплив на умови руху інвестиційних ресурсів в розрізі секторальних та 
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функціональних складових економічної активності суб’єктів господарювання, а 

також в проєктно-орієнтованому вимірі, який здійснюється з допомогою податків, 

органами центрального та локального державного управління за принципом суб-

сидіарності та в межах повноважень, встановлених чинним законодавством, в на-

прямах, обумовлених потребами продуктивних сил в збалансованому результаті 

(в економічному, соціальному, бюджетному вимірах), за ознакою функціонально-

сті та на основі підтримки залучення, відтворення та реінвестування капіталу, за-

безпечення інноваційності розвитку економіки. 

5. Вдосконалено класифікацію функцій податкової системи, шляхом виді-

лення підфункцій забезпечення проєктної орієнтованості, інвестиційної орієнто-

ваності, підтримки розвитку стратегічних видів діяльності і секторів національної 

економіки, окупності і сталості наданих пільг, відповідальності, економічної 

спроможності релевантних структурних елементів економіки в просторовому ви-

мірі, забезпечення рівноважності інноваційності і структурного оновлення. 

6. На основі врахування постулатів класичної теорії податкового регулю-

вання економічного розвитку, визначено і теоретично обґрунтовано закономірно-

сті розвитку національної податкової системи, з точки зору виконання нею регу-

ляторних функцій в контексті впливу на інвестиційну активність та рух капіталу.  

7. Обгрунтовано актуальність і доречність застосування в Україніи концеп-

ції інвестиційно-орієнтованого податкового конкурування територіально-

госчподарських одиниць (громад), положення якої, в нашій інтерпретації, опра-

цьованій для імплеметації в Україні з врахуванням досвіду країн ЄС, сутність якої 

полягає в збалансованому поєднанні унфікованих напрямів регулювання для всіх 

громад країни з індивідуальними особливостями кожної територіально-

господарської системи, з врахуванням її ресурсної забезпеченості та інших умов. 

8. Обгрунтовано на основі аналізу інституціонального базису, що актуаль-

ними для України є напрями стимулювання залучення інвестицій в: людський ро-

звиток, в інноваційну діяльність, забезпечення відтворення капіталу, формування 

спроможних територіальних економічних систем, скорочення непродуктивних 

податкових пільг. Основні результати дослідження розділу 1 опубліковані в нау-

кових працях:  [35, 36, 112, 113, 114, 155, 156, 175, 176, 181] 
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Розділ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА 

ІНВЕСТИЦІЙНУАКТИВНІСТЬ В НАЦІОНАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ТА БАЗОВОМУ ВИМІРАХ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ 

 

2.1. Методичний інструментарій та загальна оцінка впливу податків на 

інвестиційний розвиток 

 

На основі визначених в першому розділі дисертаційної роботи перспектив-

них і актуальних напрямів податкового регулювання інвестиційної активності в 

національній економіці на основі аналізу стратегічних документів в сфері еконо-

мічного розвитку країни [174, 175, 176, 181], можна стверджувати, що релевант-

ним стане аналіз  впливу податків на стан інвестиційного розвитку економіки 

України в умовах реформ за такими напрямами: 

- оцінка загального стану інвестиційних процесів в Україні в контексті ви-

значення релевантних сфер для здійснення податкового регулювання з врахуван-

ням впливу реформ і багаторівневості регулювання економічного розвитку; 

- оцінка загальної величини, структури і динаміки зміни податкового наван-

таження в контексті інвестиційної активності в економіці України. Порівняння 

національних показників з даними по іншим релевантним для аналізу країнам; 

- оцінка втрат національної податкової системи від нецільових, інвестицій-

но-неорієнтованих пільг (внаслідок недостатньо обгрунтованого застосування іс-

нуючих в діючому податковому законодавстві пільг з прямих та непрямих подат-

ків); 

- оцінка інституціональної ефективності та забезпеченості вітчизняної сис-

теми оподаткування в контексті пілтримки підприємницької активності та капіта-

ловкладень; 

- оцінка впливу бюджетно-податкової децентралізації на доходи місцевих 

бюджетів та оцінка податкового стимулювання розвитку територіальних громад, 

залучення, накопичення і використання ними інвестиційних ресурсів; 

- оцінка стану податкового стимулювання розвитку стратегічно важливих 

сфер господарювання і стратегічних напрямів розвитку економіки в умовах ре-
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форм (підтримка інвестиційної, інноваційної активності, сприяння відтворенню 

капіталу, сприяння людському розвитку). 

Для всіх напрямів податкового регулювання економічного розвитку ключо-

вим транзитним елементом є інвестиції, оскільки для структурної модернізації 

економіки необхідним є певний перерозподіл забезпечення окремих секторів і ви-

дів діяльності фінансовими і матеріальними ресурсами. В той же час динаміка і 

структура інвестиційного процесу в Україні характеризується певною усталеніс-

тю і відсутністю якісних позитивних зрушень (Рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. - Індекси капітальних інвестицій в економіці України * 

* Сформовано автором за даними [142, 143] 

Структура джерел (Табл. 2.1) забезпечення капітального інвестування в 

Україні за останні роки залишається майже незмінною, найбільшу частку капіта-

ловкладень забезпечують власні кошти підприємств і організацій (більше 60% ка-

пітальних інвестицій за всі роки незалежності країни). 

Таблиця 2.1 Динаміка капітальних інвестицій в економіці України: вплив 

інфляційних явищ та зміни валютного курсу 

Капітальні ін-

вестиції:  

2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- в діючих 

цінах, млрд. 

грн. 

149 272,1 180,6 273,3 219,4 273,1 359,2 412,8 578,7 624 419,2 

- в співставних 

цінах, млрд. 

дол. США 

29,5 35,3 22,7 34,2 13,9 11,4 13,2 14,7 19,4 23,2 15,4 
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Продовження Табл. 2.1 
Середнь-

орічний курс, 

грн/дол США 

5,05 7,7 7,96 7,99 15,77 24 27,19 28,06 27,2 25,85 26,71 

Індекс ін-

фляції, % 

(накопичене 

значення за 

період 2006-

2019 років 

416,6%, се-

реднє значення 

за період 

112,16%) 

111,6 122,3 109,1 99,8 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 102 

* Сформовано автором за даними [142, 143] 

Так, позитивна динаміка капітальних інвестицій в діючих цінах в націона-

льній валюті при перерахунку в доларовий еквівалент у фіксованих цінах, наспра-

вді, перетворюється на негативну.  

Ресурси фінансового банківського, кредитного секторів, залишаються недостат-

ньо використаними (8-12% в загальній структурі). Зростання частки бюджетного 

фінансування (12-20%) інвестиційного процесу спричинене найбільшою мірою 

результатами реформи децентралізації і наданням допомоги новоутвореним ОТГ 

за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (Рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Сталість структури джерел інвестиційного процесу* 

* Сформовано автором за даними [142] 

 

Іноземні інвестиції в Україні не характеризуються інституціональною, довгостро-

ковою природою і мають походження з офшорних зон (Кіпр, Віргінські острови)  
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або з країн, що закріплюють в Україні сировинний тип спеціалізації (агрохолдин-

ги з Нідерландів), і за своєю часткою (від 3% до 0,3%, а всередньому 1% на рік) не 

здатні суттєво вплинути на характер економічного розвитку і призвести до пози-

тивних трансформаційних зрушень (Рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Інвестиції за видами економічної діяльності в національній  

економіці * 

* Сформовано автором за даними [142] 

 

Кошти фізичних осіб приймають участь в інвестиційному процесі, здебіль-

шого, у вигляді придбання об’єктів нерухомості, але такий ресурс, як перекази 

трудових мігрантів, залишається неосвоєним в інвестиційному аспекті і державна 

політика останніх років, з ініціативами оподаткування таких трудових статків, 

призводить до тінізації і зменшення ступеня освоєння цього ресурсу в національ-

ній економіці. Щорічне ввезення в Україну від 11 до 14 млрд. дол. США (за дани-

ми Світового банку) трудовими мігрантами становить суттєвий внесок до ВВП і 
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могло б стати часткою капітальних інвестицій. Відчувається нестача стратегічних 

іноземних інвестицій (Табл. 2.2, Рис. 2.4, 2.5) 

Таблиця 2.2 

Стан іноземного інвестування в економіці України 

Роки 

Прямі інве-

стиції в 

Україну, млн. 

дол. США 

(акціонерний 

капітал наро-

стаючим під-

сумком)  

Прямі інве-

стиції з 

України, млн. 

дол. США 

(акціонерний 

капітал наро-

стаючим під-

сумком)  

Прямі ін-

вестиції в 

Україну, 

млн. дол. 

США  

В т.ч. ка-

пітальні 

іноземні 

інвестиції 

в еконо-

міку 

України, 

млн. дол. 

США  

% іноземних ін-

вестицій від  

капітальних ін-

вестицій в 

Україні  

2010 38 992,90 5 760,5 5 851,2 467,8 2,1 
2011 45370 6 402,8 6 033,7 630,7 2,1 
2012 48197,6 6 435,40 5 290,7 613,8 1,8 
2013 51 705,30 6 568,10 5 462,1 534,6 1,7 
2014 53 704,00 6 702,90 2 451,7 357,6 2,6 
2015 40 725,40 6 456,20 3 763,7 341,1 3 
2016 36 154,50 6 315,20 4 405,8 361,6 2,7 
2017 37 513,60 6 346,30 1 871,2 202 1,4 
2018 39 144,00 6 339,80 2700 122,5 0,3 
2019 32905,1 6294,4 2531,1 166,57 0,75 
2020 35809,6 6272,7 318 48 0,4 

* Сформовано автором за даними [142, 143, 144] 

 

Низькі показники активності іноземних інвесторів за увесь досліджуваний 

період погіршились у 2020 році внаслідок впливу пандемічних обмежень.  

Більш детальні дані про динаміку, географічну та секторальну структуру 

іноземних інвестицій в Україну та з України в країни світу наведено в Таблицях 

Додатку 1 до даної дисертаційної роботи. 
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Рис. 2.4. Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн світу   

* Сформовано автором за даними [144] 

Пандемічні обмеження 2020 року суттєво не змінили структуру іноземного 

інвестування в Україні, продовжились прояви офшоризації та співробітництва з 

країнами походження великих агрохолдингів, які, долаючи пандемічні негаразди і 

вживаючи необхідних профілактичних заходів, завдяки ефекту свого масштабу, 

продовжили бути активними. 

 

Рис. 2.5. - Прямі іноземні інвестиції з України в країни світу 

* Сформовано автором за даними [144] 
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Але національні інтереси розвитку економіки при цьому суттєво стражда-

ють і без застосування належних регуляторів, у тому числі і податкових, і надалі 

матиме місце вимивання капіталу та втрата конкурентних позицій вітчизняних 

секторів економіки на світових ринках.   

Тому виникає необхідність в застосуванні регуляторного інструментарію 

для активізації інвестиційної діяльності, в якому податкам відводиться особлива 

роль. Діюча в країні система податків і платежів виконує низку функцій, але зде-

більшого, це – фіскальна функція, але при застосуванні чергових нововведень се-

ред податків і зборів офіційно декларується, що такі зміни будуть сприяти розви-

тку певних видів економічної діяльності (найчастіше – сільськогосподарських ви-

робників) або ж відбудеться активізація інвестиційної діяльності та зростуть обся-

ги залучення іноземних інвестицій. Для більш детальних і грунтовних висновків 

стосовно впливу вітчизняної пдаткової системи на інвестиційний процес та на 

економічний розвиток взагалі, а також для перевірки висунутих гіпотез щодо 

надмірної централізованості, наявності значних за обсягом нецільових податкових 

пільг в національній фіскально-регуляторній системі, проведемо оцінку її стану за 

допомогою пропонованого методичного підходу. Методичний підхід  до оцінки 

стану та перспектив інвестиційного розвитку національної економіки представле-

но в табл. 2.3 

Загальна оцінка величини, структури і динаміки податкового навантаження 

в Україні є одним з ключових індикаторів фіскальної, регуляторної функцій пода-

тків та інших дрібних підфункцій податкової системи країни. Порівняно з іншими 

країнами світу, особливо в порівнянні з найближчими сусідніми країнами, націо-

нальна податкова система характеризується певною дискретністю і значними ри-

зиками тінізації та офшоризації. Згідно з пропонованим методичним підходом, 

для оцінки загального ступеня податкового навантаження в національній еконо-

міці на різні обєкти оподаткування, фактори виробництва і складові доданої вар-

тості, яка є джерелом відтворення інвестованого капіталу,  проведемо порівняння 

ставок оподаткування з іншими країнами світу. 
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Таблиця 2.3 

Методичний підхід  до оцінки стану та перспектив інвестиційного розвитку 

економічних систем 

1.Загальна оцінка рівня податкового навантаження 
1.1. Співвідношення обсягу надходжень від податків та зборів (включаючи ЄСВ) до бюджетів всіх рівнів 

до ВВП, % 

1.2. Податкові надходження на душу населення, тис.грн./особу 

1.3. Індекс збалансованості податкової системи (співвідношення податкових надходжень від оподатку-

вання доходів фізичних осіб, корпорацій, від податків на споживання) 

1.4 Реальні ставки оподаткування: 

корпоративних доходів податком на прибуток, % 

податком на додану вартість 

2. Доцільність та результативність наданих податкових пільг 

2.1. Загальний обсяг наданих пільг (в тому числі відшкодування ПДВ) 

2.2. Співвідношення касового відшкодування ПДВ із бюджету до заявлених для відшкодування 

сум ПДВ 

2.3. Частка обсягу коштів, спрямованих на інвестування із обсягу наданих податкових пільг, % 

3. Податкове стимулювання людського розвитку 

3.1. Реальне податкове навантаження на заробітну плату та доходи фізичних осіб, % 

3.2 Реальна ставка оподаткування кінцевого споживання, % 

4. Індикатори розвитку податкового регулювання територіально-

господарських систем 

4.1 Частка надходжень від місцевих податків, показники яких регулює громада в загальному 

обсязі доходів місцевих бюджетів 

4.2 Частка кількості податків і зборів, регульованих на місцевому рівні, до загальної кількості 

податків і зборів в Україні, % 

4.3 Співвідношення надходжень до місцевих бюджетів від податків і зборів, регульованих на 

місцевому рівні, до загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів в Україні, %  

4.4 Співвідношення власних надходжень від податків і зборів в місцеві бюджети до загальної 

суми доходів і субвенцій місцевих бюджетів України, % 

5. Підтримка інвестиційної та інноваційно-технологічної спрямованості еко-

номічного розвитку 

5.1 Наявність норм в податковому законодавстві (або проектів законів) щодо стимулювання ін-

вестиційної (реінвестиційної) дяльності 

5.2 Наявність норм в податковому законодавстві (або проектів законів) щодо стимулювання ін-

новаційної дяльності 

* Розроблено автором за даними [174, 175] 

Ризики можливого негативного впливу податкової системи на інвестицій-

ний розвиток проявляються не лише через надмірність навантаження на обʼєкт 

оподаткування, але й через суспільні різниці в податкових підходах, через ускла-

днену систему адміністрування податків, в міжнародному вимірі (рис. 2.6, 2.7). 
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Рис. 2.6. Порівняння номінальних ставок з основних податків в Україні та в 

інших сусідніх країнах, %  

*Сформовано автором за даними [138, c.17]) 

 

 
Рис. 2.7. Порівняння реального податкового навантаження в Україні та в 

інших сусідніх країнах з основних податків, ставки % 

*Сформовано автором за даними [138, c.17, 146-154] 

 

Окрім різних за величиною розбіжностей ставок реального податкового на-

вантаження на інвестиційну та загальну економічну сферу в Україні в порівнянні 

з іншими сусідніми країнами існують і більш глибокі структурні відмінності. 
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Це підтверджується результатами наших власних досліджень [155, 156], і 

про це зазначається в коментарях до проєкту  Національної економічної стратегії 

2030 [81, 138 c.17]. Номінальні ставки основних податків в Україні хоча і є відно-

сно схожими на ставки таких самих податків в найближчих сусідніх країнах, але 

незбалансованим є навантаження на різні верстви суспільства і на категорії 

об’єктів оподаткування. Так, найвищим є навантаження на операції придбання кі-

нцевими споживачами товарів та послуг (більше 44%), також зависоким є наван-

таження податків і зборів на доходи фізичних осіб у вигляді заробітних плат та 

інших трудових виплат. Так, окрім податку на доходи фізичних осіб (18%), спла-

чуються ще внески на соціальне страхування (22% за рахунок роботодавців) і вій-

ськовий збір (1,5%), що в сукупності становить майже 42%. Таким чином операції 

заробляння коштів фізичними особами і подальшого їхнього витрачання на прид-

бання предметів споживання і послуг викликають податковий тягар в майже 86% 

на цих двох стадіях, що є завеликим і призводить до офіційного заниження показ-

ників зайнятості населення, до ухиляння від сплати податків і зборів з доходів фі-

зичних осіб. Натомість невирішеними залишаються питання з диференціацією 

ставок з податку на прибуток (3 та 18% - базова ставка), з відшкодуваннями ПДВ, 

а також недобрі практики створює існування а Україні суб’єктно орієнтованого 

підходу до оподаткування доходів підприємців разом з великою часткою очних 

контактів підприємців з представниками органів податкової служби – все це ство-

рює значні ризики виникнення зловживань і тіньових операцій. 

За даними міжнародних організацій [11, 16, 86, 87, 157, 158], загальне пода-

ткове навантаження в Україні є відносно високим, в порівнянні з загальним усе-

редненим світовим значенням (Табл. 2.4, Рис. 2.8). 

Протягом всього досліджуваного періоду (2005-2019 роки) номінальна ста-

вка оподаткування (загального податкового навантаження на прибуток) в Україні 

була вищою за аналогічні показники в середньому по Світу та по всіх країнах 

ОЕСР. Що підтверджує поставлену гіпотезу про наявність надмірного податково-

го тиску в національній економіці. 
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Таблиця 2.4 - Загальна податкова ставка різних країн Світу, % 

Країни/роки 2013 2019 

Бразилія 69 67,1 

Україна  54,4 45,2 

Китайська НР 63,5 63,5 

Індія  63,6 61,8 

Іспанія  56,5 38,7 

Швеція  54,6 52,8 

Чехія  48,8 49,1 

Японія  48,6 49,1 

Німеччина  48,2 46,7 

США 46,8 46,7 

Росія 46,5 46,7 

Фінляндія  44,6 39 

Нідерланди  40,5 40,5 

Великобританія  37,3 37,3 

Швейцарія  30,1 30,1 

Ірландія  26,5 26,3 

Люксембург  21,1 20,8 

*Сформовано автором за даними [11, 16, 86, 87, 157, 158] 

 

Однак наведені на рис. 2.8 дані можна вважати результатом попередньої 

оцінки, оскільки дані показники є номінальними, узагальнена або усереднена ста-

вка з усіх податків також в реальному житті не обчислюється і не стягується, а 

сама база для розрахунку податку – прибуток суб’єктів господарювання не є дос-

теменною характеристикою успішності розвитку економічної системи, оскільки 

являє собою фінансовий результат – різницю між сукупними доходами і сукуп-

ними витратами  всіх суб’єктів господарювання в країні.  
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Рис. 2.8. Порівняння податкового навантаження в Україні, в Світі та в  краї-

нах ОЕСР , узагальнена ставка % від прибутку  

*Сформовано автором за даними [157, 158] 

 

Натомість більш достовірним індикатором успішності економічного розви-

тку можна вважати такі показники як: валова додана вартість, валовий внутрішній 

продукт, валовий національний дохід, які характеризують не результуючу різни-

цю доходів і витрат, а сукупне напрацювання економіки за певний період. 

Розрахунок рівня податкового навантаження в Україні за даним підходом 

пропонується провести за допомогою індикатора співвідношення бюджетних по-

даткових доходів до валового внутрішнього продукту, використовуючи дані Сві-

тового банку (рис. 2.9) 
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Рис. 2.9. Співвідношення бюджетних податкових доходів до валового внутріш-

нього продукту, % 
*Сформовано автором за даними [157, 158, 159] 

 

Як бачимо, за показником реального навантаження на ВВП у вигляді стяг-

нення податків і платежів до бюджету, Україна в останні роки (починаючи з 2011-

2014 років) випереджає країни Центральної Європи та Азії, а середні світові пока-

зники – суттєво перевищує протягом всього досліджуваного періоду. Отже гіпо-

тезу про наявність відносно вищого податкового навантаження на економічну си-

стему в Україні можна вважати підтвердженою.    

Важливою характеристикою ефективності податкової системи країни в кон-

тексті виконання фіскальних і регуляторних функцій можна вважати індикатори 

податкових втрат, понесених внаслідок нецільових пільг з податків і зборів, нена-

лежного адміністрування податків або внаслідок зловживань і ухилень від опода-

ткування (Табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5  

Розподіл втрат бюджетів від надання податкових пільг, млрд.грн 

Основні макропоказники та по-

казники бюджетних втрат 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальні податкові втрати, в т.ч. 55,3533 30,2936 26,0789 35,7448 42,7282 30,4 

  - податкові втрати на рівні 

державного бюджету 
51,5947 24,8611 19,8964 26,5532 33,487 20,4 

  - податкові втрати на рівні мі-

сцевого бюджету 
3,7586 5,4325 6,1825 9,1916 9,2412 10,0 

ВВП країни 1987,8 2385,4 2983,9 3560,6 3946,9 4194,1 

Співвідношення загальних по-

даткових втрат до ВВП, % 2,78 1,27 0,87 1,00 1,08 0,72 

*Сформовано автором за даними [108, 158, 160 c.190] 

 

В офіційному звіті Державної податкової служби України [160, c.25] йдеть-

ся про те, що розрахункові втрати бюджету за перевіреними платниками податків 

у 2020 році за двома основними бюджетоутворюючими податками склали 20,2 

млрд. грн., у т.ч.: з податку на прибуток – 4 млрд. грн., з ПДВ – 16,2 млрд. гри-

вень. 

Незважаючи на зменшення співвідношення загальних податкових втрат до 

ВВП, в Україні податкові втрати все ще є значними і їхня величина змінюється із 

суттєвими коливаннями, і за увесь період дослідження, окрім 2020 року, величина 

таких втрат була більшою за 1% від валового продукту. Відносне зменшення по-

даткових втрат у 2020 році відбулось, вважаємо, і через падіння економічної акти-

вності в умовах пандемічних обмежень, і через вплив інфляційних факторів на ве-

личину ВВП. 

В аспекті наявності бюджетних втрат податкова система України характе-

ризується суттєвими обсягами неефективних фінансових потоків у вигляді відш-

кодувань ПДВ, нецільових пільг, які не призводять до реального зростання показ-

ників економічного розвитку (Табл. 2.6). 

Разом з цим, в офіційному звіті Державної податкової служби України за 

2020 рік зазначається, що, окрім розрахованих бюджетних втрат від несплати по-

датків, фахівцями встановлені ризики від несплати податків, які характеризуються 
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розрахунковими втратами з податку на прибуток 30,3 млрд грн та з ПДВ 65,8 

млрд гривень, що є вдвічі більшим за офіційно визнаний обсяг вже понесених 

бюджетних втрат. Але фактичний обсяг втрат від нецільових пільг визначити дос-

теменно важко, оскільки йде мова про тінізований сектор економіки.   

Таблиця 2.6 Динаміка податкових бюджетних втрат через нецільові подат-

кові пільги 

Податки та 

збори 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% 

Податок на при-

буток підпри-

ємств 

0,95 1,72 0,850 3,06 0,939 3,73 1,289 4,90 4,6 10,8 4 13,2 

Податок на дода-

ну вартість 
50,5 91,2 22,90 82,4 11,9 47,2 16,20 61,6 24,65 57,7 16,2 53,3 

Податок на неру-

хомість 
2,34 4,2 2,380 8,56 4,38 17,4 7,90 30,0 9,0 21,1 7,5 24,7 

Акцизний пода-

ток 
0,35 0,64 0,426 1,53 0,42 1,68 0,67 2,56 2,98 7,0 2,5 8,2 

Інші податки і 

збори 
1,23 2,21 1,244 4,48 7,56 30,0 0,23 0,90 1,5 3,5 0,2 0,7 

Разом: 55,4 100 27,80 100 25,20 100 26,3 100 42,73 100 30,4 100 

Доходи держав-

ного бюджету 
534,7 Х 616,3 Х 793,3 Х 928,1 Х 1289,2 Х 1376,7 Х 

Частка податко-

вих втрат у дохо-

дах бюджету 

10,4 Х 4,51 Х 3,17 Х 2,83 Х 3,31 Х 2,2 Х 

 

*Сформовано автором за даними [108, 127, 160] 

 

Бюджетні втрати від нецільових податкових пільг є значними, але методич-

но їх обчислення і облік є дещо ускладненими, через що виникають різниці між 

звітними матеріалами Міністерства фінансів, Державної податкової служби в ре-

зультаті уточнень і переглядів даних за минулі роки.   
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Про неефективність деяких податкових пільг в національній податковій си-

стемі свідчить, зокрема, той факт, що в Україні, згідно Податковому кодексу [108] 

існує перелік знижених ставок податку на прибуток, і кожен з таких випадків за-

стосування зниженої ставки не містить інвестиційних вимог щодо розвитку 

субʼєкта, якому надаються такі пільги. Тобто, не передбачено аспект суспільної та 

економічної відповідальності та участі в структурному оновленні економіки того, 

хто отримує податкові знижки від держави. Наприкад, для застосування нульової 

ставки податку на прибуток платник повинен відповідати таким умовам [108, 161, 

191]: 

- сума річного доходу, який обчислюється за правилами фінансового обліку 

не повинен перевищувати 3 млн. грн. за останній календарний рік; 

- сума нарахованої найманим працівникам заробітної плати в кожному з мі-

сцяів звітного періоду повинна бут не менше ніж дві мінімальних заробітних пла-

ти, з огляду, що така умова повинна виконуватись по кожному найманому пра-

цівнику, який перебуває в трудових відносинах з претендентом на податкову 

пільгу; 

- підприємство має бути утвореним після 01 січня 2017 року, а для підпри-

ємств, які діяли і були утворені ще раніше, річний дохід за кожний з трьох попе-

редніх послідовних років не повинен перевищувати 3 млн.грн. в кожному році, а 

середбньооблікова кількість працівників, які працювали на підприємстві, не по-

винна перевищувати 5 – 20 осіб. 

Я видно з наведеного переліку критеріїв для застосування 0-ї ставки подат-

ку на прибуток, жодних індикаторів, які б прямо чи опосередковано стосувались 

інвестиційного розвитку і структурного поліпшення субєкта господарювання, не 

наведено. Тому існування такої нецільової пільги можна вважати непотрібним і 

загрозливим для національної економіки, оскільки є засобом тінізації і ухилення 

від сплати податків.  
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З податку на прибуток існують також і інші пільгові ставки, умови застосу-

вання жодної з яких, не передбачають стимулювання інвестиційної діяльності. А 

саме замість 18%-ї ставки застосовуються:  

- для договорів іноземного перестрахування -3%,  

- для довогострокового страхування життя – 0%.  

Для іноземних громадян, які отримали доходи з джерелом походження в 

Україні застосовуються такі знижені ставки:   

- для сум отриманих страхових виплат за договорами обовязкового страху-

вання - 0%; 

- для сум отриманих страхових виплат за договорами страхування ризиків 

за межами України - 4%; 

- ставки в розмірі 5, 6, 12, 15% від отриманих доходів як оплата фрахту, ре-

кламних послуг тощо.  

Наявність такої розгалуженої системи податкових пільг нерезидентам ство-

рєю значні ризики щодо вимивання фінансових ресурсів з національної економі-

ки.  

Також діюча редакція Податкового кодексу України визначає пільгові стави 

з податку на прибуток, які застосовуються для операцій з проведення азартних 

ігор, букмекерської діяльності, які з інвестиційним розвитком економіки, як це 

добре зрозуміло, ніяк не пов’язані [108, 161, 191]. 

Органами Державної податкової служби офіційно визнається факт наявності 

суттєвих бюджетних втрат через нецільові і надмірні податкові пільги. Офіційно 

видається аналітичний огляд пільг з оподаткування і їхній перелік, який налічує, 

станом на кінець 2020 року, більше 80 позицій, кожна з яких не характеризується 

інвестиційно-інноваційною спрямованістю і не забезпечує структурної модерніза-

ції економіки [162]. 

Органами Державної податкової служби ведеться постійна робота над зме-

ншенням проявів зловживання оптимізацією оподаткування. Але характер дій по 

усуненню таких втрат є скоріше симптоматичним, аніж системним і таким, що діє 
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на першоджерело і змінює сутність пільг з нецільових на інвестиційно-

орієнтовані, а всі податкові знижки несоціального і нецільового інвестиційного 

характеру мали б бути поступово ліквідовані. Наразі органами Державної подат-

кової служби ведеться моніторинг і вживаються дії щодо недопущення зростання 

податкових втрат, але цільової спрямованості, наукового обгрунтування для таких 

дій в напрямку системної підтримки структурних змін в економіці шляхом залу-

чення стратегічних інвестицій ще немає. Так, на виконання Плану заходів щодо 

реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізу-

ють державну податкову політику [160, c. 80], затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 542-р, переглядаються кри-

терії ризиків від заниження, несплати податків та вносяться зміни до наказу Мін-

фіну від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-

графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (у 

редакції наказу від 07.09.2020 за № 548). В результаті таких дій розроблено і за-

тверджено 139 нових критеріїв ризиків, з яких 81 – високого ступеня, і які є осно-

вою для вживання додаткових контрольних процедур, однак системний механізм 

скасуваня нецільових пільг і застосування заходів щодо стимулювання залучення 

інвестицій ще не розроблений і не застосовується органами податкової служби. 

 

2.2. Оцінка інституціональної ефективності вітчизняної системи  

оподаткування в контексті стимулювання залучення інвестицій 

 

Оцінка інституціональної ефективності і спроможності до виконання не 

тільки фіскальних, але і регуляторних функцій податків характеризує загальну 

здатність податкової системи бути частиною позитивного інвестиційного іміджу 

країни, який є вирішальним фактором для суб’єктів стратегічних капіталовкла-

день при прийнятті. Міжнародні експерти, підприємці та інвестори, які працюють 

в Україні стверджують, що в країні сформувалась скоріше неефективна система 

оподаткування, яка характеризується відсутністю гнучкості, великою загальною 
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ставкою податкового навантаження і відсутністю можливостей щодо регіонально-

го податкового внутрішнього конкурування з метою залучення інвестицій. Порів-

няно з іншими країнами світу, загальна податкова ставка в Україні є однією з най-

вищих, згідно з результатами досліджень Світового банку [157, 163, 164], а також 

значною є кількість податків  зборів, нераціональним і обтяжливим для платників 

податків є способи адміністрування і стягнення податків (Табл. 2.6). Всі ці факто-

ри знижують інвестиційну привабливість національної економічної системи.    

 

Таблиця 2.6 - Показники ефективності податкової системи України та групи 

країн з аналогічним рівнем ВВП на особу – в межах 3-6 тис.дол. США 

 Україна  Середнє по групі 

ВВП на особу, 

тис.дол.США 

3,9 4,2 

Кількість податків 28 31 

Загальне податкове на-

вантаження, % 

55,4 36,4 

ПДВ 20 15,2 

Податок на прибуток 21 16,5 

Податок на доходи фізи-

чних осіб 

43,1 13,6 

Витрати часу на адмініс-

трування податків, год. 

491 286,8 

*Сформовано автором за даними [108, 157, 163, 164] 

 

Достовірно оцінити стан інституціонального забезпечення податкового ре-

гулювання інвестиційної діяльності в країні без використання експертних оцінок 

майже неможливо, тому наведемо показники стану системи оподаткування в 

Україні за даними експертів Світового банку, за рейтингом Paying Taxes (Табл. 

2.7). 

Значущість показника якості інституціонального забезпечення економічної 

системи та гарантування прав власності, що стимулює стратегічне інвестування, є 

одним з вирішальних факторів впливу і саме цей параметр впливає на схильність 
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економічної системи до вивезення капіталу. Однак для остаточного числового до-

ведення впливу цього фактору необхідною є оцінка ступеня такого впливу, для 

чого потрібна формалізація даного показника. Формально відобразити значення 

показника якості інституціонального забезпечення можна лише за допомогою та-

кого індикатора, який реально відображає стан і динаміку сприятливості інститу-

ціонального забезпечення для довгострокового інвестування, але такий індикатор 

відсутній. Показником стану якості інституціонального середовища міг би бути 

Індекс легкості ведення бізнесу, який розраховується Світовим банком, зокрема 

його складова і окремий субіндекс – «якість захисту прав інвесторів» (Субіндекс 

«Захист міноритарних інвесторів»), але їхня позитивна динаміка (Табл. 2.7) за 

останні роки не відповідає реальним відгукам інвесторів і підприємців. 

Таблиця 2.7 – Місце вітчизняної податкової системи серед груп різних країн 

світу за показниками ефективності і впливом на діловий клімат (за даними Doing 

Business) 

Країни та групи країн Інтегральне 

рейтингове 

місце подат-

кової счис-

теми 

Рейтингове 

місце за кі-

лькістю по-

датків і пла-

тежів 

Рейтингове мі-

сце за величи-

ною податково-

го навантажен-

ня 

Рейтингове мі-

сце за витрата-

ми часу на 

сплату податків 

і звітність 

Україна 167 92 155 172 

Країни ЄС 61 40 103 70 

Країни Центральної 

Європи 

95 77 93 114 

Країни Східної Євро-

пи та країни СНД 

108 85 116 107 

*Сформовано автором за даними [108, 157, 163, 164, 165] 

Результати проведених досліджені і опитувань думок інвесторів, які пра-

цюють в Україні, свідчать про те, що сприятливість для стратегічних інвесторів 

вітчизняної системи оподаткування є низькою, відлякує своєю міндивістю і щана-

дто великим субєктивізмом при розвязанні спірних ситуацій [111, 165]. (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Рейтинг основних проблем іноземного та стратегічного внутрішнього 

інвестування в Україні  
*Сформовано автором за даними [111, 165] 

 

Відображені на рис.2.10 основні проблеми іноземних інвесторів, які виника-

ють при їхній роботі в Україні, повязані зі станом інституціонального забезпечення 

сфери оподаткування (більшість із перелічених на рис. 2.10 складових). Наведені 

дані оброблені і репрезентовані нами на основі аналізу результатів опитувань інве-

сторів, проведених в Україні за підтримки Агенції з міжнародного розвитку 

(USAID), по проєкту ―Локальні інвестиції та національна конкурентоспромож-

ність‖ (ЛІНК) [165, с. 14]. В той же час, протиречливими є дані рейтингу Doing 

Business для України (Табл. 2.8), оскільки за останні роки характеризують стан 

податкової системи як такої, що покращує свої рейтингові позиції.  

Таблиця 2.8 - Динаміка рейтингу Doing Business для України* 

Рік Індекс легкості 

ведення бізнесу 

Рік Індекс легкості 

ведення бізнесу 

2008 146 2015 96 

2009 142 2016 83 

2010 149 2017 80 

2011 145 2018 76 

2012 152 2019 71 

2013 137 2020 64 

2014 112   
*Сформовано автором за даними [166, 167] 

22,80% 
відносини з 

податковими 
органами  

14,45%  
питання 

перевірок та 
недосконалість 

нормативно-
правового 

регулювання 

11,80% 
 проблеми у 

сфері земельних 
питань 

11,03%  
відносини з 

митними 
органами   

10,3%  
порядок 

здійснення 
ліцензійних та 

дозвільних 
процедур 

5,7% 
інші проблеми 
(рейдерство, 

високі ціни на 
сировину, тощо) 
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Надмірна залученість перевіряючих органів до безпосередніх економічних 

процесів призводить до підвищення рівня занепокоєності інвесторів і формування 

вражень про некомфортні, занадто регульовані умови роботи в Україні. Однією з 

причин такого стану справ є відсутність реальний дій по реформуванню податко-

вої системи країни. Домінування фіскальної ролі, викликаної занепокоєнням щодо 

формування дохідної частини бюджету в умовах відсутності передумов до зрос-

тання економічної бази, відлякує інвестороів, здатних своїми капіталовкладення-

ми стимулювати розвиток пріоритетних сфер господарювання. Потрібним є пере-

гляд ролі податків: зміна орієнтованості з однієї лише фіскальної функції на регу-

ляторні, максимальне усунення прямих контактів і втручань податкових органів в 

роботу інвесторів, що стимулюватиме зростання інвестицій і покращуватиме ха-

рактеристики інституціонального середовища економічної системи країни.  

Також ступінь достовірності рейтингу викликає сумніви через офіційні заяви 

про проведення аудиту відповідності даних рейтингів прийнятій методології розра-

хунків [167], оскільки існує ймовірність внесення правок в розрахунки з метою під-

тримки реформ і політичних курсів урядів в деяких країнах, що розвиваються.  

Застосування податкових стимуляторів інвестиційного розвитку дозволить та-

кож вирішити низку суттєвих протиріч інституціонального характеру (Табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 - Перелік основних протиріч між реальними потребами інвес-

торів та положеннями нормативних документів в сфері інвестування* 

Основні закономірності і потреби інвесторів Фактичні акценти в регулюванні інвестицій-

ного процесу 

Фактично капіталовкладення стали «самоза-

мкненими» і потребують важелів підтримки 

реінвестицій 

Нормативні документи і заяви представників 

органів влади націлені на залучення, перева-

жно, нових інвестицій, а не відтворення. Без 

підтримки відтворювальної функції не вда-

ється залучити стратегічних інвесторів 

Стратегічні інвестори для входу в реальний 

сектор економіки потребують перманентних 

непрямих заходів стабільної підтримки, осо-

бливо в сфері впровадження інновацій в про-

мислове виробництво, які здатні призвести 

до якісного оновлення економічних систем. 

Переважають точкові заходи підтримки інве-

сторів, пільги і дотації прямого характеру, 

які є короткотерміновими і формують стабі-

льного середовища залучення стратегічних 

інвесторів. Фактично відсутні реальні важелі 

стимулювання інноваційної активності. 
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Основні закономірності і потреби інвесторів Фактичні акценти в регулюванні інвестицій-

ного процесу 

Потреба в незмінності умов оподаткування, в 

наявності сприятливого середовища для під-

тримки виробництв, що продукують високу 

додану вартість, забезпечують виплату висо-

ких заробітних плат, що сприяє підвищенню 

доходів населення і розвитку соціального, 

людського капіталу  

Умови оподаткування часто змінюються, ві-

дбувається переслідування інтересів напов-

нення бюджетів різних рівнів і нехтування 

регуляторними функціями податків, які мог-

ли б сприяти приходу стратегічних інвесто-

рів. Просте безмотиваційне примушення під-

приємців до доттримання виплати мінімаль-

них гарантованих заробітних плат, чого не-

достатньо для підвищення добробуту  

Потреба в комплексному захисті інвесторів у 

вигляді стабільних правил оподаткування, 

митної і регуляторної політики 

Спроби вирішити окремі питання захисту 

інвесторів, зайве втручання в корпоративне 

середовище із застосуванням санкцій, які не 

підвищують стабільність, але додатково на-

повнюють бюджет 

Підтримка інвестиційних проєктів в пріори-

тетних видах діяльності 

Відсутність адресних пріоритетів або субєк-

тивно-орієнтований підхід, загроза корупції 

*Сформовано автором за даними [111, 168, 169, 181, 184] 

Достеменно можна констатувати наявність невідповідності стану вітчизня-

ної податкової системи, в її регуляторному аспекті, потребам інвестиційного роз-

витку. Дані приведеного в таблиці аналізу дозволяють стверджувати, що дореч-

ними і актуальними напрямами податкового стимулювання інвестиційної актив-

ності мають стати: підтримка розвитку людського, соціального капіталу, попроєк-

тна підтримка капіталовкладень, забезпечення стратегічних інвестицій в розвиток 

регіональних економічних систем та підсистем господарювання територіальних 

громад, дотримання інноваційного курсу розвитку економіки, забезпечення відт-

ворення капіталу в реальному секторі економіки як основного джерела ресурсно-

го забезпечення інвестиційного процесу в Україні. 

 

 

2.3. Оцінка передумов впровадження концепції регіонального  

податково-інвестиційного конкурування в Україні 

Провадження реформи децентралізації та включення до європейських і мі-

жнародних правил економічного розвитку територіальних громад робить можли-

вим здійснити імплементацію положень концепції регіонального податкового 

конкурування, але з першочерговим дотриманням реалізації національних інте-



120 

 

ресів. З моменту початку реформи децентралізації та системи місцевого самовря-

дування в Україні структура державних фінансів дещо змінилась і частка місце-

вих податків і зборів у місцевих бюджетах поступово зросла (Табл. 2.10) 

Таблиця 2.10 -Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місце-

вих бюджетів (загальний фонд), % 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Частка місцевих податків і збо-

рів у власних доходах місцевих 

бюджетів, % 

0,7 26,6 28,8 27,3 26,1 26,7 27,1 

*Сформовано автором за даними [170] 

Роль місцевих податків та зборів також зростає і у валовому продукті країни 

(Табл. 2.11) 

Таблиця 2.11 - Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) 

у ВВП, у % 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Частка власних доходів місцевих 

бюджетів (загальний фонд) у ВВП, % 

 

5,1 

 

5,1 

 

6,2 

 

6,5 

 

6,6 

 

6,8 

 

6,7 

*Сформовано автором за даними [170] 

Роль різних податків в наповненні бюджетів місцевого рівня також є різною 

(Табл. 2.12, 2.13), але податок на доходи фізичних осіб відіграє в даному аспекті 

ключову роль. 

Таблиця 2.12 – Характеристика складу надходжень власних доходів місцевих бю-

джетів у 2019 році, за основними податками, % 
 Міста обласно-

го значення 

Територіальні 

громади 

Зведені бюдже-

ти районів 

Всього в Украї-

ні 

Податок на до-

ходи фізичних 

осіб 

60,2 72,3 58,1 53,2 

Плата за землю 11,9 12,6 6,4 17,3 

Нерухоме май-

но 

1,8 1,9 2,1 1,9 

Єдиний податок 12,8 13,7 14,1 6,0 

Акцизний пода-

ток 

5,0 6,1 14,1 6,0 

Інші  8,3 3,3 4,2 5,2 

*Сформовано автором за даними [170, 171] 
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Таблиця 2.13 - Склад надходжень власних доходів місцевих бюджетів у 2020 році, 

за основними податками, % 
 Міста облас-

ного значення 

Територіальні 

громади 

Зведені бюдже-

ти районів 

Всього Україна 

Податок на дохо-

ди фізичних осіб 

62,8 60,8 54,0 61,4 

Плата за землю 11,2 12,6 16,9 10,7 

Нерухоме майно 2,3 2,4 2,5 2,2 

Єдиний податок 15,1 14,6 16,4 13,6 

Акцизний пода-

ток 

5,9 5,9 5,8 4,8 

Інші платежі 2,9 3,7 4,4 7,2 

*Сформовано автором за даними [170, 171] 

Податок на доходи фізичних осіб, який, згідно правил формування доходів 

місцевих бюджетів, розподіляється між державним, обласним та базовим рівнями 

у співвідношенні 25%, 15% та 60%, відповідно є загальнодержавним податком. 

Суттєву роль у формуванні дохідних частин бюджетів базового та субрегіональ-

ного рівнів відіграють такі місцеві податки як: єдний податок, земельний податок, 

орендна плата, податки на майно, інші податки (Табл. 2.14, 2.15). 

 

Таблиця 2.14 - Структура місцевих податків і зборів у 2019 році, млн.грн. 
 Міста облас-

ного значення 

ОТГ Зведені бюдже-

ти районів 

м.Київ 

Єдиний податок 14 346,3 5 942,9 8 065,4 6 915,6 

Земельний пода-

ток 

5 480,6 2 152,4 3 240,0 2 476,6 

Орендна плата 7 655,4 3 407,1 5 266,1 3 157,4 

Податки на майно 1 957,9 820,1 940,0 1 164,3 

Інші 265,5 66,1 74,5 181,1 

*Сформовано автором за даними [170, 171] 

Дані таблиць свідчать про те, що найбільшу значущість для формуання до-

хідної частини бюджетів місцевих територіальних громад, регіонів має податок на 

доходи фізичних осіб, оскільки номінально розподіляється на користь бюджетів 

базового рівня з часткою 60%, але в структурі реальних надходжень у 2020 році 

приніс 61,4%. Даний податок напряму пов'язаний з розвитком людського, соціа-

льного капіталу, тому буде використаний нами в наступних підрозділах як один з 



122 

 

інструментів регулювання інвестиційної активності на користь людского розвитку 

і добробуту населення в громадах. 

 

Таблиця 2.15 - Структура місцевих податків і зборів за січень – травень 2020 року, 

млн.грн. 

 Бюджети міст 

обласного 

значення 

Бюджети 

ОТГ 

Зведені бю-

джети райо-

нів 

Бюджет 

м.Києва 

Єдиний пода-

ток 

8 377,7* 4 171,2* 4 144,6* 4 471,9* 

17593,17** 8759,52** 8703,66** 9390,99** 

Земельний 

податок 

2 708,2* 1 379,4* 1 616,6* 1 141,5* 

5687,22** 2896,74** 3394,86** 2397,15** 

Орендна пла-

та за землю 

3 534,7* 2 202,1* 2 635,3* 1 531,8* 

7422,87** 4624,41** 5534,13** 3216,78** 

Нерухоме 

майно 

1 259,1* 682,6* 619,4* 945,1* 

2644,1** 1433,46** 1300,74** 1984,71** 

Інші 121,4* 35,0* 32,2* 77,5* 

298,7** 115,8** 102,8** 198,7** 

Всього 16 001,1* 8 470,2* 9 048,2* 8 167,9* 

33646,07** 17829,93** 19036,19** 17188,33** 

* - дані за І півріччя 2020 року 

** - розрахункові дані за 2020 рік 

Сформовано автором за даними [170, 171] 

Структура місцевих бюджетів в частині наповнення місцевими податками і 

зборами характеризується домінуючою роллю єдиного податку як такого, що за-

безпечує найбільшу частку податкових надходжень до місцевого бюджету, а та-

кож нараховується на активну підприємницьку діяльність, на відміну від інших 

місцевих податків, які фактично є майновими, а не податками на підприємницьку 

ініціативу. Розвиток підприємництва в територіальних громадах, в аспекті стиму-

лювання створюваної доданої вартості та людського розвитку є ключовими пріо-

ритетами, які регулюватимуться за допомогою єдиного податку.  
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Такі майнові податки як: податок на землю, на нерухоме майно, на транспо-

ртні засоби, орендна плата за землю не мають прямого відношення до регулюван-

ня підприємницької активності, але можуть бути використані як допоміжні ін-

струменти, як фінансово-бюджетні компенсатори, тому для них в нашому дослі-

дженні також буде відведена роль участі в податкових механізмах стимулювання 

інвестиційного розвитку, здебільшого на рівні територіальних громад і в контекс-

ті забезпечення більш успішного реалізації задач реформи місцевого самовряду-

вання. 

Податкові надходження місцевих бюджетів громад України витрачаються, в 

основному, на забезпечення виконання соціальних функцій і задач (Табл. 2.16) 

Найбільш суттєву роль в контексті наповнення дохідної частини бюджетів 

серед місцевих податків і зборів, в середньому по Україні, відіграє єдиний пода-

ток. Однак така ситуація є характерною для територіальних громад, де наявною є 

розвинена локальна підприємницька мережа та, відповідно, існуюча база для на-

рахування даного податку. 

Таблиця 2.16 - Державна підтримка економічного і соціального розвитку  

територій в 2020 році, млрд.грн. 

Напрямки  2020р. 

Енергоефективність  2,0 

Регіональний розвиток 13,0 

Розвиток сільських територій  5,0 

Розвиток у сфері охорони здоров’я  4,8 

Розвиток у сфері освіти 5,2 

Розвиток дорожньої інфраструктури 61,1 

Розвиток соціальної інфраструктури 4,4 

Розвиток транспортної інфраструктури 2,8 

Розвиток у сфері культури 2,2 

Розвиток спортивної інфраструктури 0,5 

Екологічна безпека та сталий розвиток 0,9 
*Сформовано автором за даними [170, 171] 

В депресивних територіальних громадах, де відсутня нормальна підприємни-

цька активність, відбувається слабке наповнення дохідних частин бюджетів за ра-

хунок внутрішніх ресурсних платежів (здебільшого – це податок на землю, на не-

рухоме майно, орендна плата за землю). Для таких територіальних громад необ-
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хідним є негайне відновлення економічної спроможності на основі створення 

економічного базису для подальшого сталого розвитку – розбудова мережі тери-

торіально-господарських утворень з ефективним використанням локальних ресу-

рсів і їхнім перетворенням на продукцію з високою доданою вартістю. 

Ситуація з відсутнім активним податково-бюджетним забезпеченням розвит-

ку територіальних громад і домінування ресурсних платежів може бути продемо-

нстрована на прикладі бюджету Сербківської сільради, села Сербка, Одеської об-

ласті, за даними офіційного порталу Openbudget [172]. Із 12,5 млн. грн. бюджету 

даної громади у 2019 році близько 60% склади податкові надходження, решта – 

40% - дотації з державного бюджету. Серед податкових надходжень найбільша 

частка (більше 90%) належить податкам на майно – 6,4 млн. грн., що становить 

більше 51% від загального бюджету громади. Така надмірна залежність від ресур-

сних платежів є неприпустимою і потребує кардинальних рішень в частині розбу-

дови активної локальної господарської системи. 

 

Висновки до розділу 2 

1) Обґрунтовано і аналітично доведено, що для всіх напрямів податкового 

регулювання економічного розвитку ключовим транзитним елементом виступа-

ють інвестиції, оскільки для структурної модернізації економіки необхідним є пе-

вний перерозподіл забезпечення окремих секторів і видів діяльності фінансовими 

і матеріальними ресурсами.  

2) Виявлено ключові закономірності, переваги і вади в розвитку національної 

інвестиційної системи. Динаміка і структура інвестиційного процесу в Україні ха-

рактеризується певною усталеністю і відсутністю якісних позитивних зрушень. 

Так, позитивна динаміка капітальних інвестицій в діючих цінах в національній 

валюті при перерахунку в доларовий еквівалент у фіксованих цінах, насправді, 

перетворюється на негативну.  

3) Структура джерел забезпечення капітального інвестування в Україні за 

останні роки залишається майже незмінною, найбільшу частку капіталовкладень 
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забезпечують власні кошти підприємств і організацій (більше 60% капітальних 

інвестицій за всі роки незалежності країни), а ресурси фінансового, банківського, 

кредитного секторів залишаються недостатньо використаними (8-12% в загальній 

структурі). Зростання частки бюджетного фінансування (12-20%) інвестиційного 

процесу спричинене найбільшою мірою результатами реформи децентралізації і 

наданням допомоги новоутвореним ОТГ за рахунок Державного фонду регіона-

льного розвитку. Іноземні інвестиції  в Україні не характеризуються інституціо-

нальною, довгостроковою природою і мають походження з офшорних зон (Кіпр, 

Віргінські острови тощо) або з країн, що закріплюють в Україні сировинний тип 

спеціалізації (агрохолдинги з Нідерландів), і за своєю часткою (від 3% до 0,3%, а 

в середньому - 1% на рік) не здатні суттєво вплинути на характер економічного 

розвитку і призвести до позитивних трансформаційних зрушень. 

4) Кошти фізичних осіб приймають участь в інвестиційному процесі, здебі-

льшого, у вигляді придбання об’єктів нерухомості, але такий ресурс, як перекази 

трудових мігрантів, залишається неосвоєним в інвестиційному аспекті і державна 

політика останніх років, з ініціативами оподаткування таких трудових статків, 

призводить до тінізації і зменшення ступеня освоєння цього ресурсу в національ-

ній економіці. Щорічне ввезення в Україну від 11 до 14 млрд. дол. США (за дани-

ми Світового банку) трудовими мігрантами становить суттєвий внесок до ВВП і 

могло б стати часткою капітальних інвестицій. Тому виникає необхідність в за-

стосуванні регуляторного інструментарію для активізації інвестиційної діяльнос-

ті, в якому податкам відводиться особлива роль.  

5) Проведено оцінку функціональності та регуляторної ефективності вітчиз-

няної податкової системи і встановлено, що діюча в країні система податків і пла-

тежів виконує низку функцій, але здебільшого, це – фіскальна функція, але при 

застосуванні чергових нововведень серед податків і зборів офіційно декларується, 

що такі зміни будуть сприяти розвитку певних видів економічної діяльності (най-

частіше – сільськогосподарських виробників) або ж відбудеться активізація інвес-

тиційної діяльності та зростуть обсяги залучення іноземних інвестицій.  
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6) За допомогою методичного підходу до оцінки регуляторної спроможності 

податкової системи України здійснено вимірювання ефективності застосування 

важелів податкового стимулювання економічної та інвестиційної активності.  В 

основу методичного підходу покладено ідею визначення відповідності системи 

податкового регулювання таким 5-ом критеріям:  

- загальна оцінка рівня податкового навантаження; 

- доцільність та результативність наданих податкових пільг; 

- податкове стимулювання людського розвитку і добробуту населення; 

- розвиток податкового регулювання територіально-господарських систем; 

- підтримка інвестиційної та інноваційно-технологічної спрямованості еко-

номічного розвитку. 

Дана методика не передбачає визначення інтегрального показника, але ґрун-

тується на порівнянні України з економіками інших країн світу або з цільовими 

значеннями індикаторів. 

7) В результаті проведеної оцінки виявлено, що реальні і номінальні ставки 

основних податків в Україні мають значення близьке до середніх в Європі, але за 

рівнем податкового навантаження, відповідно до рівня загального економічного 

розвитку на душу населення, вітчизняна податкова система займає одне з останніх 

місць серед країн світу, що включені до моніторингу податкових систем ОЕСР. 

8) Результати порівняння  податкового навантаження в Україні з різними кра-

їнами Світу свідчать про перевищення даного показника в Україні до 2017 року з 

подальшим падіння до середньосвітових значень. Але стабільне перевищення 

співвідношення бюджетних доходів до ВВП в Україні, порівняно з іншими краї-

нами свідчить про зависоку податкоміскість вітчизняного ВВП. Суми бюджетних 

втрат від нецільових пільг з основних податків і зборів, а також обтяжлива прак-

тика касового відшкодування ПДВ, створюють враження про несприятливість 

впливу системи податкового регулювання економічного та інвестиційного розви-

тку в Україні.   
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9) Встановлено, що однією з основних пробем розвитку вітчизняної податко-

вої системи в контексті виконання нею функцій регулювання діялової активності і 

стимулювання капіталовкладень, є нестабільність інституціонального середови-

ща, його несприятливість для залучення довгострокових, стратегічних інвесторів, 

орієнтованість на поточне покриття дефіцитів і нестач бюджетів різних рівнів та 

нехтування задачами забезпечення стабільності економічного середовища. Важ-

кість оцінки стану інституціонального забезпечення інвестиційної регуляторної 

функції податків визначається не лише відсутністю обєктивних, методично об-

грунтованих на достатньому рівні оцінок, але й низькою їхньою достовірністю, 

викликаною впливом політичних факторів. 

10) Обгрунтовані, основні характеристики інституціонального забезпечення 

податкової системи в контексті виконання нею функцій стимулювання інвести-

ційної активності в складі: стабільності та незмінності, максимально можливої 

неупередженості, обєктивності, мінімальної очної взаємодії контролюючих орга-

нів з реальними та потенційними інвесторами, пріоритетності підтримки перспек-

тивних та інноваційно активних видів діяльності, проєктної орієнтованості з міні-

мізацією адресного субєктного впливу, підтримки індивідуальності регуляторного 

впливу і поміркованої самостійності в економічних системах територіальних гро-

мад, встановлення пріоритетів підтрики інвестиційного розвитку проєктів, здат-

них принести суттєве збільшення доданої вартості та забезпечення людського, со-

ціального розвитку. 

Визначені і обгрунтовані в 2-му розділі закономірності розвитку податкової 

системи країни в умовах сучасних реформ стали основою для розробки концепту-

ально-методичних основ і пропозицій по забезпченню податкового стимулювання 

інвестиційної діяльності і, як основні результати дослідження по даному розділу, 

опубліковані в наукових працях [36, 113, 155, 168, 169, 174, 176, 180, 181, 182]. 
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Розділ 3. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СИСТЕМ  

В УМОВАХ РЕФОРМ 

 

3.1. Концептуальні засади податкового стимулювання розвитку  

інвестиційних систем 

Концептуальні та інституціональні засади розробки системи науково обгру-

нтованого стимулювання інвестиційного розвитку економіки за допомогою пода-

ткових важелів та інструментів визначаються і формулюються на основі ключо-

вих стратегічних документів, які характеризують основні вектори реформування 

вітчизняної економічної системи. Так, інституціональну рамку каркас для прова-

дження ефективного податкового регулювання розвитку економіки в сучасних 

умовах реформ має включати в себе найважливіші стратегічні документи, які фо-

рмують базис для трансформації економічної системи на засадах урахування на-

ціональних інтересів, урахування локальних ендогенних особливостей і переваг, 

ефективного використання місцевих ресурсів для включення в міжнародний еко-

номічний обмін, відповідності положенням міжнародних угод та інших докумен-

тів, з метою розвитку тісної і ефективної для держави співпраці в економічній та 

інших сферах. В даному аспекті варто акцентувати на необхідності дотримання 

балансу внутрішніх та міжнародних інтересів з перевагою на користь і першочер-

говість національних потреб і підсилення ендогенних конкурентних переваг, що 

вимагає активної дипломатичної позиції на міжнародній арені та врахування яко-

мога більшої кількості важливих особливостей в організації податкового регулю-

вання розвитку економіки в системі стратегічних векторів. 

Ключовою особливістю здійснення регулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки в умовах реформ є зміщення акцентів в бік впливу на 

найбільш релевантні ознаки і складові (рис. 3.1.) 

Одним з найбільш суттєвих і значущих для національної економіки та інве-

стиційної політики є тренд, сформований під впливом реформи децентралізації – 
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необхідність огрунтування здійснення податкового інвестиційно-орієнтованого 

регулювання на локальному рівні. 

Важливими і необхідними вимогами до податкової системи України є такі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Ідея податкового регулювання інвестиційного впливу на економіч-

ний розвиток в країні та регіонах, громадах в умовах сучасних викликів 

*Сформовано автором за даними [108, 173-176] 

- стимулювання інвестиційної діяльності не лише в аспекті залучення нових 

капіталів, але й в контексті забезпечення відтворення капіталу, що стане запору-

кою довгострокових гарантій для власників капіталу щодо можливостей отриман-

ня прибутку в довгостроковій перспективі; 

- стимулювання розвитку інноваційної діяльності в аспектах сприяння тран-

сферу технологій в реальні інноваційні продукти, підготовці висококваліфікова-

них кадрів в порядку замовлення і фінансування навчального процесу майбутніми 

роботодавцями; 

- підтримка виробників сільськогосподарської продукції, особливо дрібних 

фермерських господарств, з огляду на стратегічну значущість даного виду еконо-

мічної діяльності для України та на суспільну організуючу функцію фермерів для 

локальних громад в сільській місцевості; 

- підтримка процесу децентралізації і розвитку місцевих громад на умовах 

надання можливостей для податкового конкурування і розвитку територій, під-

вищення фінансової самостійності регіонів;   

Ключова ідея – зміщення акцентів в стимулюванні економічного розвитку із секто-
рів та суб’єктів господарювання на функціональні, рольові, проектні ознаки 

Наразі об'єктами регулювання 
(згідно ПКУ) є суб'єкти господа-

рювання і види економічної дія-
льності  

Пропонується, щоб об'єктами стимулювання бу-
ли переважно інвестиційні проекти, функції та 
ролі, виконувані в економіці, а вже потім (по 
мірі необхідності) суб'єкти господарювання і 

види економічної діяльності  
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- підтримка розвитку малого бізнесу на умовах незмінності і стабільності 

умов провадження господарської діяльності та підтримка розвитку людського, 

соціального капіталу, інклюзивність розвитку різних верств населення. 

 Реалізація зазначених напрямів стимулювання інвестиційного, економічно-

го розвитку податковими заходами відповідає векторам стратегічних документів 

щодо забезпечення соціально-економічного розвитку України, а саме: 

- Стратегії Президента України - Стратегії сталого розвитку України до 

2030 року, Концепції реформування системи місцевого самоврядування в Україні, 

Національної економічної стратегії 2030. 

Приклад розвинених країн, в тому числі з ЄС [87, 101, 178], свідчить про 

використання податкових інструментів для провадження конкурентної інвести-

ційної політики на регіональному, субрегіональному, національному рівнях, в 

межах всієї території ЄС, в розрізі окремих значущих видів економічної діяльнос-

ті, за категоріями і верствами суспільства, за окремим стратегічними векторами, 

які визначають успішність розвитку і добробут суспільства в найближчій та дов-

гостроковій перспективах. Узагальнюючи положення основних стратегічних до-

кументів в сфері регулювання інвестиційного, економічного розвитку, можна 

сформулювати методичний підхід до податкового регулювання інвестиційного 

розвитку економічної системи України в умовах сучасних реформ у вигляді такої 

схеми (рис. 3.2). 

Але для національної економіки потрібні власні важелі податкового регулю-

вання економічного розвитку, сутність яких обумовлена внутрішніми особливостя-

ми та еволюційними стадіями становлення вітчизняної системи господарювання. 

Реформи економічного, адміністративного устрою та багатьох сфер життє-

діяльності в Україні визначають концептуальні засади здійснення податкового ре-

гулювання інвестиційного розвитку економіки, але для реалізації конкретних за-

ходів щодо регулювання інвестиційного, економічного розвитку національної 

економіки необхідним є визначення змісту і структури регуляторного інструмен-

тарію.  
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Рис. 3.2. Структурно-логічна схема методичного підходу до податкового ре-

гулювання інвестиційного розвитку економічної системи України в умовах сучас-

них реформ 
*Сформовано автором за даними [111, 173-176] 

Стратегічні напрями цільової спрямованості податкових регуляторів (відповідно до 

пріоритетів міжнародних, європейських та національних нормативних документів) 

Стимулюван-

ня зростання 

соціального і 

людського 

капіталу, під-

вищення доб-

робуту насе-

лення 

Стимулювання 

залучення і від-

творення інвес-

тицій в пріори-

тетних видах 

діяльності, які 

формують 

профіль спеці-

алізації, спри-

яння реінвесту-

ванню прибут-

ку 

Підтримка 

інноваційно-

сті, наукоєм-

ності та тех-

нологічності 

розвитку 

економіки 

Забезпечення 

спроможності 

та економіч-

ної достатно-

сті територіа-

льно-

господарсь-

ких систем в 

громадах і 

регіонах 

України  

Заходи та механізми реалізації стратегічних напрямів цільової спрямованості податкових 

регуляторів: інституціонально-нормативні, інституційно-процедурні 

суспільно-організаційні,  регуляторно-організаційні, інформаційно-аналітичні 

Методичний підхід до оцінки ефективності заходів податкового регулювання економіч-

ної активності на засадах сталості та збалансованості інтересів 

Теоретико-концептуальний базис – визначення сутності категорії податкового стиму-

лювання розвитку економіки в контексті збільшення економічної бази в господарських 

системах на національному, регіональному та локальному рівнях як основи для збіль-

шення майбутніх податкових зборів і забезпечення реалізації парадигми сталого розви-

тку суспільства (на основі врахування положень Стратегії сталого розвитку України до 

2030р., Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні, Європейської ре-

гіональної політики зближення) 

Принципи (збалансованості, сталості, відтворювальності, цільової інвестиційної орієн-

тованості, суспільної беззбитковості, необтяжливості, оптимальності та раціональності, 

попередження ризиків та обачливості) 

Скорочення 

непродук-

тивних 

втрат від 

нецільових 

податкових 

пільг 

Мета податкового регулювання розвитку економічної системи України – стимулюван-

ня залучення і відтворення капіталу інноваційності , збільшення доданої вартості і за-

безпечення економічної спроможності локальних господарських систем територіаль-

них громад як точок економічного зростання в умовах реформ 

Корегування цілей і задач, принципів, стратегічних напрямів дослідження, механізмів і 

заходів податкового регулювання економічного розвитку в умовах реформ 
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Для здійснення податкового стимулювання інвестиційного розвитку громад і 

регіонів варто визначитись, які саме з податків є найбільш прийнятними для здійс-

нення регуляторних процедур, для провадження регуляторного впливу. З огляду на 

найбільшу масштабність і на найбільш швидкі темпи реалізації реформи місцевого 

самоврядування і децентралізації, адміністративно-територіального устрою в Укра-

їні, варто визначитись з тим, який, із існуючих в податковій системі України подат-

ків і зборів, є найбільш придатним для регулювання економічного розвитку, стиму-

лювання капіталовкладень в розвиток пріоритетних видів економічної діяльності в 

територіальних громадах, тобто на базовому рівні. Для оцінки придатності окремих 

податків і зборів, які існують в податковій системі України, пропонуємо провести 

їхній аналіз за таким методичним підходом. Ключовим критерієм придатності по-

датку, для провадження децентралізованого впливу економічної активності в тери-

торіальній громаді, є здатність підвищити показники комплексного ефекту в розрізі 

складових сталого розвитку без спричинення дисбалансів. Тобто необхідним є ви-

конання умов рівноважності, встановлених, наприклад, в теорії ігор за підходом 

Неймана-Неша, коли ефективним рішення вважається, якщо покращення позиції чи 

стану хоча б одного з учасників гри досягається при одночасному непогіршенні 

умов для всіх інших учасників. Окремими параметрами, які дозволяють оцінити 

здатність податку бути інструментом децентралізованого регулювання економічно-

го розвитку, є такі, як наведено в Табл. 3.1.  

Однак пропонований в таблиці 3.1 підхід до визначення регуляторної здат-

ності і спроможності податку не є вичерпним, оскільки стосується оцінки придат-

ності для здійснення прямого впливу на підприємницьку активність, але наявною 

буде також і функція непрямого впливу, яка може бути допоміжною, або компен-

саційною (рис. 3.1) 

В даному дослідженні всім податкам, які мають відношення (пряме або опо-

середковане) до впливу на процеси руху капіталу в умовах реформ і можуть чи-

нити певну стимулюючу дію на інвестиційні процеси, приділяється увага і відво-

диться своя функція. 
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  Таблиця 3.1 – Оцінка можливості і кращої придатності використання основних 

податків для стимулювання інвестицій в економічних системах базового рівня в 

Україні 

Податки Єдиний 

податок 

Податок 

на при-

буток 

ПДВ ПДФО Інші місцеві, 

в т.ч. ресурс-

ні податки і 

платежі 

Охоплення підприємниць-

кого сектору в масштабно-

му вимірі 

значне значне значне значне значне 

Охоплення підприємниць-

кого сектору в сектораль-

ному вимірі 

значне значне значне значне середнє 

Суспільна значущість для 

підприємців 

висока середня середня висока середня 

Фінансова значущість для 

підприємців 

висока 

(для СМП 

майже 

критична) 

висока висока висока відносно не-

висока 

Бюджетна значущість середня висока висока висока відносно не-

висока 

Еластичність регулювання висока середня середня середнє відносно не-

висока 

Компенсаційна здатність середня середня середня висока висока 

Селективність підтримки 

національних та локальних 

пріоритетів розвитку 

висока низька низька низька середня 

Адміністративна гнучкість 

з позицій здійснення регу-

ляторної функції органами 

місцевого самоврядування 

(можливість встановлення 

ставок та інших умов опо-

даткування на локальному 

рівні) 

висока майже 

нульова 

майже 

нульова 

висока за 

умови засто-

сування не-

прямих ме-

ханізмів 

висока 

Критичність для бюджетів 

з надання пільг з податку 

відносно 

невисока 

висока висока висока відносно не-

висока 

*Сформовано автором за даними [108, 173-176] 

 

Склад параметрів для оцінки в табл. 3.1 нами визначено на основі системно-

логічного аналізу необхідних властивостей податків для провадження регулюван-

ня економічного розвитку на місцевому рівні, а також відповідно до функцій, які 

при цьому мають виконувати податки і згідно з прикладами і кращими міжнарод-
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ними практиками щодо податкової децентралізації в сфері управління економіч-

ним розвитком територіально-господарських систем (рис. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Ключові напрями і функції податкового регулювання інвестиційної дія-

льності національної економіки в умовах реформ 
*Сформовано автором за даними [174-176] 

Ключові 

напрями 

податко-

вого регу-

лювання 

інвести-

ційної ді-

яльності 

Забезпечення людсько-

го розвитку і добробуту 

в громадах, стимулю-

вання підприємницької 

ініціативи і ефективно-

сті територіально-

господарських систем 

Податки 

та вико-

нувані 

ними фу-

нкції 

Підтримка інноваційнос-

ті інвестиційного розвит-

ку національної економі-

ки та стимулювання від-

творювальних процесів, 

забезпечення стабільнос-

ті умов інвестування 

Скорочення непродук-

тивних втрат від неці-

льових пільг, надмір-

ної оптимізації оподат-

кування 

Єдиний 

податок 

(ЄП) 

ПДФО 

Диференційовані (пільгові) 

ставки з ЄП для пріоритет-

них інвестиційних проектів в 

громадах (пряма регулятор-

на дія) + умови виплати ви-

соких заробітних плат по 

проектам (допоміжний ком-

пенсатор+прямий стимуля-

тор людського розвитку) + 

можливість зниження май-

нових податків (компенсатор 

для бізнесу) у випадку інвес-

тиційного забезпечення роз-

витку в громаді 

Майнові 

податки 

Пільгове оподат-

кування операцій 

реінвестування ка-

піталу (прямий ін-

вестиційний регу-

лятор з викорис-

танням ПнП) + за-

стосування опода-

ткування виведе-

ного капіталу ПнП 

(бюджетний ком-

пенсатор) + нара-

хування ПДВ при 

купівлі засобів ви-

робництва, ПДФО 

при реінвестуванні 

капіталу в додат-

кові обороти (ком-

пенсатор для бю-

джету+джерело 

суспільного доб-

робуту) 

Скасування інвести-

ційно неорієнтова-

них пільг з ПнП, 

ПДВ, Трансфертне 

ціноутворення для 

імпортного ПДВ, 

для внутрішніх опе-

рації, що оподатко-

вуються ПДВ, ПнП; 

адаптаційний пере-

хід на європейську 

систему нарахуван-

ня акцизів; макси-

мальне скорочення 

кількості знижених 

ставок з ПНП, особ-

ливо в частині опе-

рацій перестраху-

вання і проведення 

азартних ігор  (прямі 

функції наповнення 

бюджету, скорочен-

ня втрат, збереження 

внутрішніх інвести-

ційних ресурсів від 

вивезення )   

ЄСВ 

Податок 

на прибу-

ток (ПнП) 

ПДВ 

Акциз та інші 

податки 
Оцінка результативності регулювання інвестиційної активності з пози-

цій віддачі для бізнесу, соціуму, бюджету і корегування пріоритетів  
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Дані проведеного аналізу придатності використання податків для виконання 

регуляторної функції на локальному та регіональному рівнях свідчать, що най-

більш доцільним є використання, як регулятора, єдиного податку для суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, оскільки даний податок є достатньо гнучким 

в плані встановлення індивідуальних ставок на місцевому рівні, він є суспільно і 

фінансово значущим для малих підприємців, а відтак характеризується високою 

еластичністю регулювання, але для бюджетів місцевих громад він носить важли-

вий характер, проте другорядний, після податку на доходи фізичних осіб, і тому 

пільги з даного податку можуть бути компенсовані без суттєвих бюджетних 

втрат. 

Ефективними бюджетними регуляторами для розвитку місцевих територіа-

льно-господарських систем можуть стати місцеві майнові і ресурсні податки та 

платежі, але їхня роль може бути підсилена в тандемі з податком на доходи фізи-

чних осіб. В наступних підрозділах буде більш докладно описано механізм на-

дання пільг з місцевих податків на умовах забезпечення підприємцями високих за 

рівнем виплат найманим працівникам, що приведе до зростання показників доб-

робуту і до збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету від податку 

на доходи фізичних осіб. 

Використання податку на прибуток підприємств, як регулятора економічної 

активності і стимулятора залучення інвестицій, має значний потенціал, але потре-

бує суттєвих трансформацій національного податкового законодавства. Зокрема, в 

рамках застосування інструментарію створення вільних економічних зон або те-

риторій пріоритетного розвитку, або на умовах провадження економічного експе-

рименту, офіційно оформленого окремим законодавчим актом на рівні Верховної 

Ради України, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Кабінету міністрів України. Але застосування такого регуляторного заходу потре-

бує значних законодавчих змін, реалізації політичної волі і може бути втілене в 

життя в окремому особливому несистемному випадку. 
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3.2. Податкові механізми і заходи стимулювання інвестицій в розвиток 

людського, соціального капіталу та регіональних економічних систем в  

умовах реформи місцевого самоврядування 

 

Розвиток людського і соціального капіталу є одним з головних завдань і 

трендів для організації податкового регулювання інвестиційного та загального 

економічного розвитку, оскільки забезпечення добробуту населення, купівельної 

спроможності і живлення фінансових можливостей для саморозвитку є своєрід-

ним ключем до утворення критичної маси рушіїв економічного прогресу на інно-

ваційній основі в територіально-господарських системах країни. Для територіаль-

них громад України, які перебувають в стадії свого економічного розвитку забез-

печення участі в даних процесах кваліфікованих менеджерів, освічених громадян 

є вкрай важливим. Також податкові регулятори мають сприяти вирішенню ними 

задач підвищення рівня добробуту населення, його купівельної спроможності. Пі-

дтримка процесу децентралізації і розвитку місцевих громад на умовах надання 

можливостей для податкового конкурування і розвитку територій, підвищення 

фінансової самостійності регіонів може бути здійснена шляхом надання реальних 

можливостей місцевим громадам щодо формування власних бюджетних доходів. 

Можливими є два шляхи підвищення ступеня забезпеченості місцевих бюджетів 

власними доходами: прямий та непрямий. Пряме забезпечення передбачає збіль-

шення податкових надходжень і провадження конкурентної податкової політики 

за допомогою можливостей встановлення ставок рентних зборів, єдиного податку 

підприємців, фіксованого сільськогосподарського податку, податку на землю. Не-

пряме збільшення поповнення місцевих бюджетів завдяки податку на доходи фі-

зичних осіб, яке досягатиметься за рахунок зростання обсягів збору даного подат-

ку, завдяки зростанню зайнятості, розмірів заробітної плати та підприємницьких 

доходів, що підлягають оподаткуванню.  

Реальні можливості щодо здійснення податкової конкуренції на регіональ-

ному рівні наявні в сферах оподаткування доходів підприємців, що знаходяться на 
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спрощеній системі оподаткування, доходів фермерів фіксованим сільськогоспо-

дарським податком, податку на землю. 

В Україні порядок формування доходів місцевих громад, прописаний в Бю-

джетному кодексі, протиречить порядку розподілу податків на державні і місцеві, 

який визначений Податковим кодексом (Табл. 3.2). 

Також до доходів бюджетів міст, районів, областей частково віднесено пла-

ту за користування надрами, плату за землю, екологічний податок, рентну плату, 

але за своєю приналежністю дані податки є загальнодержавними, як і основні по-

датки, які наведені в Табл. 3.2, і місцеві громади не мають повноважень щодо ре-

гулювання їхнього розміру і впливу таким чином на економічний розвиток.  

Таблиця 3.2 - Розподіл функцій встановлення основних податків та форму-

вання відповідних доходів на державному і місцевому рівнях в Україні  

Податки Тип податку (повно-

важення зі встанов-

лення) 

Частка на користь бюджету, % 

Державного Обласного Міста 

Податок на до-

ходи фізичних 

осіб* 

загальнодержавний 25 15 60  

(40 в Києві) 

Податок на 

прибуток підп-

риємств 

загальнодержавний 80 10 10 

Податок на до-

дану вартість 

загальнодержавний 100 - - 

*Сформовано автором за даними [108, 179] 

Наслідком такої невідповідності є відсутність стимулів і прямих мотивато-

рів для місцевих громад стосовно управління їхнім економічним розвитком, фор-

мування механізмів наповнення власних локальних бюджетів та підтримки перс-

пективних видів економічної діяльності, інвестиційних проєктів, суб'єктів госпо-

дарювання. 

Для збільшення фінансової забезпеченості місцевих громад пропонуємо за-

провадити можливість визначення і застосування ставок податків органами місце-

вого самоврядування в межах, встановлених Податковим кодексом України за та-

кими податками: 

- податок на нерухоме майно; 
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- єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та 

юридичних осіб; 

- плата за землю; 

- фіксований сільськогосподарський податок (разом з переведенням даного 

податку до категорії місцевих). 

Особливу увагу варто приділити саме фіксованому сільськогосподарському 

податку, на який можна покласти функцію регулювання розвитку територій і міс-

цевих громад в сільській місцевості. Для цього в ст. 291 діючої редакції Податко-

вого кодексу України [108] необхідно ввести положення щодо: 

- можливості переходу на дану систему оподаткування не за результатами 

роботи попередніх 4 місяців, але і з самого початку ведення підприємницької дія-

льності; 

- визначення конкретної ставки податку в межах 0,09%-1,35% (як це і ви-

значено в діючий редакції Податкового кодексу) від нормативної грошової оцінки 

земельних угідь, залежно від типу земель та відповідно до критеріїв значущості 

інвестиційного проєкту, який реалізовується фермерським господарством на те-

риторії громади, але органами місцевого самоврядування. 

Важливим напрямом реалізації концепції локального податкового стимулю-

вання економічної активності є підтримка розвитку малого бізнесу на умовах не-

змінності та стабільності умов провадження господарської діяльності та підтрим-

ки соціально незахищених верств населення. 

Підтримка малого бізнесу має першочергову значущість, з огляду на вико-

нання ним соціальної функції, забезпечення зайнятості. Згідно з результатами 

проведених досліджень [180, 181], особистого спілкування з представниками ма-

лого бізнесу, інвесторами, експертами встановлено, що найкращим варіантом 

провадження податкового реформування в частині спрощеної системи оподатку-

вання є відміна будь-яких змін і сталість податкових умов. 

Для забезпечення непрямої фінансової підтримки соціально незахищених 

верств, зокрема для індивідуальних підприємців, особливо таких, які мають ста-
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тус учасника АТО. Формальна реалізація даного положення пропонується нами за 

допомогою відповідної редакції ст. 293, п. 293.2, а саме шляхом додавання до іс-

нуючої редакції [111, 180, 181, 182]: "Фіксовані ставки єдиного податку встанов-

люються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підпри-

ємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати; 

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків ро-

зміру мінімальної заробітної плати»  

підпункту 3) такого змісту:  

«для першої та другої груп платників єдиного податку - нульову ставку, за 

умови, якщо суб'єкт підприємницької діяльності має статус учасника АТО». 

Загроза бюджетних втрат при цьому мінімальна, оскільки застосовувати-

меться така пільга для невеликої кількості підприємців з подібним статусом і, як 

правило, для новостворених суб'єктів господарювання. Вирішуватиметься при 

цьому проблема соціальної адаптації колишніх учасників АТО, відбуватиметься 

поповнення Пенсійного фонду, оскільки сплата єдиного соціального внеску від-

буватиметься такими підприємцями на загальних засадах. 

Застосування знижених або нульових ставок з єдиного податку та місцевих 

податків (податок на змелю, на нерухоме майно, оренда землі, орендна плата за 

нерухоме майно, податок на транспортні засоби) пропонується в даному дослі-

дженні здійснювати на основі застосування відповідних компенсаторів та інвес-

тиційних умов. Так, основною умовою, яка має передбачатись при застосуванні 

подібних пільг з місцевих податків, має бути нарахування і виплата відносно ви-

сокої заробітної плати найманим працівникам за даним інвестиційним проєктом 

(наприклад, вдвічі або втричі вища за середню заробітну плату в області), а також 

можуть встановлюватись додаткові вимоги щодо кількості працевлаштованих мі-

сцевих мешканців, як працівників для реалізації такого інветсиційного проєкту. 
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При такому підході ми використовуємо податок на доходи фізичних осіб як не-

прямий регулятор інвестиційної діяльності (не відбувається зміна ставок з опода-

ткування даним податком, немає необхідності приймати правки до Податкового 

кодексу стосовно цього податку), а прямими регуляторами виступають місцеві 

податки, ставки та бази для нарахування яких можуть регулювати органи місце-

вого самоврядування (згідно положень розділу 14-го Податкового кодексу Украї-

ни [108]). Реалізація такої пропозиції не лише сприятиме активізації підприємни-

цької ініціативи, сприятиме збільшенню добробуту населення, оскільки стимулю-

ватиме інвестиції в людський розвиток і соціальний капітал (через підвищені за-

робітні плати), але й сприятиме перебудові мислення адміністрації громади: Го-

лови громад за допомогою такого податкового стимулювання інвестицій в людсь-

кий розвиток реалізовуватимуть в своїй діяльності європейську концепцію подат-

ковового інвестиційного конкурування територіально-господарських систем та, як 

справжні господарі, зможуть управляти добробутом і розвитком своєї громади, 

залучати інвесторів для реалізації потрібних і значущих проєктів, а також при 

цьому сприяти зростанню зборів податку на доходи фізичних осіб -  ключового 

джерела бюджетної спроможності громад.  

Сприятиме реалізації пропозиції щодо інвестиційно-орієнтованого податко-

вого конкурування громад буде запровадження, так званого, попроєктного підхо-

ду до оподаткування. 

Для забезпечення сталого розвитку територіальних громад і зменшення по-

даткових втрат необхідним є перегляд загальної концепції щодо податкового су-

проводження реалізації інвестиційних проєктів підприємцями в територіальних 

громадах. Більшість негативних випадків при вирішенні питань з оподаткуванням 

відбувається при суб’єктних взаємовідносинах між представниками податкових 

органів і самим підприємцями. Так відбуваються і факти зловживання, і коруп-

ційні прояви, а також ухиляння від податків. Основою для вирішення такої про-

блеми має бути функціональний підхід до забезпечення реалізації інвестиційного 

проєкту задля розвитку територіально-економічної системи, тобто з орієнтацією 
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не на вид економічної діяльності, не на самого суб’єкта господарювання, а на фу-

нкціональну здатність щодо реалізації проекту.  

Попроєктний підхід в підтримці економічної активності суб’єктів господа-

рювання на регіональному та базовому рівнях є дієвим економічним інструмен-

том, який дозволяє стимулювати залучення капіталу та активізувати загальну 

економічну активність, зменшити можливі зловживання пільгами завдяки тому, 

що об’єктом регулювання стає не вид економічної діяльності чи підприємство, а 

безпосередньо інвестиційний проєкт. Особливо актуальним і значущим є застосу-

вання такого підходу в сфері забезпечення провадження інноваційного підприєм-

ництва. Також попроєктний підхід не протиречить умовам перебування в СОТ та 

вимогам угоди про асоціацію з ЄС, відповідає положенням статей 87 та 92 Дого-

вору про заснування Європейської спільноти [178, 183]. Пропоновані економічні 

інструменти також є сумісними з вимогами МВФ і завдяки відповідності критері-

ям ефективного просування економічних реформ не перешкоджатимуть залучен-

ню міжнародної фінансової допомоги. 

Практично реалізувати попроєктний підхід для здійснення регулювання ін-

новаційної активності на підприємствах України можливо за допомогою внесення 

змін в: 

- Закон України «Про інноваційну діяльність», а саме - визначення в статті 1, 

окрім вже наявних термінів «інноваційний проєкт» та «пріоритетний інновацій-

ний проєкт», поняття «попроєктного регулювання інноваційної діяльності» як та-

кого, що передбачає застосування заходів щодо організаційної, інформаційної, 

податкової, фінансової та іншої підтримки в розрізі кожного окремого проєкту не-

залежно від кількості учасників-суб’єктів господарювання та видів діяльності, по-

єднаних в даному проєкті; 

- Податковий кодекс України шляхом визначення в статті 4 «Основні засади 

податкового законодавства України» в п.п. 4.1 «Податкове законодавство України 

ґрунтується на …» такого принципу: «попроєктного регулювання стратегічно ва-

жливих інвестиційних проєктів, спрямованих на розвиток високотехнологічного 
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виробництва з високою доданою вартістю». Визначення в податковому законо-

давстві такого принципу дозволятиме передбачити застосування правил звільнен-

ня від податку на прибуток реінвестованого фінансового результату виключно за 

інноваційним проєктом, а не за всією діяльністю суб’єкта господарювання, що до-

зволить уникнути нецільових надмірних податкових втрат для бюджетів.  

Одним із дієвих фінансових інструментів державної підтримки реалізації 

попроєктного підходу і заохочення до участі в інноваційній діяльності підпри-

ємств та підприємців є податкові пільги. Згідно із законодавством України, на-

дання податкових пільг є інструментом національної політики, регіони не мають в 

своєму розпорядженні прямих податкових інструментів, однак міста і громади, 

що входять до складу областей, такі інструменти вже мають, завдяки реформі де-

централізації. Право регулювати на локальному рівні розмір ставок стосується мі-

сцевих податків. Існуючий перелік місцевих податків та зборів (згідно ст. 10 По-

даткового кодексу України [108] та Бюджетного кодексу України [173]) включає в 

себе: податок на майно;  єдиний податок; збір за місця для паркування транспорт-

них засобів; туристичний збір. 

Місцевими радами вже переглядається кожного року і встановлюється став-

ка єдиного податку для підприємців-фізичних осіб 1-ї та 2-ї груп і за допомогою 

таких повноважень можна суттєво стимулювати інноваційну активність і підви-

щувати ступінь залученості підприємців до інноваційного розвитку. Доречно було 

б залучати до інноваційного процесу підприємницьку спільноту на засадах ство-

рення економічно вигідних умов, враховуючи при цьому такі головні особливості 

основного інструменту - єдиного податку: 

- єдиний податок для підприємців 1-ї та 2-ї груп має істотну суспільну зна-

чущість - більшість фізичних осіб-підприємців, зайнятих активною економічною 

діяльністю на території міст і громад, зареєстровані і перебувають на сплаті єди-

ного податку; 

- єдиний податок з фізичних осіб-підприємців характеризується високою 

еластичністю - для всіх дрібних підприємців дуже важливим є розмір податку і 
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вони готові до зміни виду економічної діяльності, якщо це приноситиме економі-

чний ефект у вигляді зменшення суми податку; 

-    зменшення ставки податку для підтримки реалізації стратегічно важли-

вих інвестиційних проєктів дозволяє не створювати суттєвих ризиків для дохідної 

частини місцевих бюджетів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 - Структура надходження власних доходів бюджетів 665 ОТГ в Україні 

Показники податкових доходів бюджету 

2017 2018 

млн.грн. % млн.грн. % 

Разом: 12873,1 100 20865,3 100 

Податок на доходи фізичних осіб 5223,3 40,6 11880,3 56,9 

Акцизний податок 1522,8 11,8 1538,7 7,4 

Плата за землю 2698,1 21,0 2997,4 14,4 

Єдиний податок 2646,2 20,6 3299,1 15,8 

Податок на нерухоме майно 245,9 1,9 373,6 1,8 

*Сформовано автором за даними [108, 176, 171, 179] 

Вплив на підприємницьке середовище, з метою активізації діяльності щодо 

реалізації інвестиційних проєктів в інноваційній сфері за допомогою податкового 

важеля - єдиного податку з підприємців-фізичних осіб, є цілком реальним і зако-

нодавчо оформленим заходом, який не застосовується місцевими громадами. Так, 

для прикордонних регіонів України можливою стала б підтримка формування пі-

дприємницьких мереж з ефективною логістикою та ланцюгами створення доданої 

вартості, що дозволило б приймати участь місцевим підприємцям в транскордон-

ному співробітництві на економічно вигідних для себе та для національної еконо-

міки засадах. 

Для підтримки виробників сільськогосподарської продукції, особливо, дрі-

бних фермерських господарств, з огляду на стратегічну значущість даного виду 

економічної діяльності для України та на суспільну організуючу функцію ферме-

рів для локальних громад в сільській місцевості, пропонуються такі заходи щодо 

зміни режиму оподаткування сільськогосподарських виробників, а саме: 

- диференційована шкала фіксованого сільськогосподарського податку; 

- можливість застосування фіксованого сільськогосподарського податку з 

моменту реєстрації підприємства, а не за результатами 4 кварталів; 
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- встановлення інвестиційних зобов’язань разом з пільговим режимом опо-

даткування, а саме: можливість застосування фіксованого сільськогосподарського 

податку з моменту реєстрації має супроводжуватись механізмом відшкодування 

державі всіх податкових пільг у разі невиконання інвестиційних умов.  

Податок на доходи фізичних осіб є основою для формування дохідної час-

тини місцевих бюджетів, і для збільшення обсягів його надходження доцільним є 

застосування двох основних підходів:  

- стимулювання збільшення бази оподаткування; 

- застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. 

Для збільшення податкової бази оподаткування податком на доходи фізич-

них осіб в економічних системах територіальних громад доцільним є застосуван-

ня пільгових умов оподаткування місцевими податками на майно та на підприєм-

ницьку діяльність інвестиційних проєктів, за якими передбачається виплата знач-

них обсягів заробітної плати найманим працівникам (в обсязі, який щонайменше 

вдвічі перевищує середній в області обсяг заробітної плати). 

 Законодавством України, зокрема статтею 67 Конституції України, встано-

влено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом. Податок на доходи фізичних осіб є одним з основних дже-

рел наповнення як Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів, але 

також він є засобом забезпечення суспільної справедоивості. 

В Україні протягом останніх років діє єдина базова ставка податку на дохо-

ди фізичних осіб - 18 % (не беручи до уваги операції з оподаткування дивіджен-

дів, роялті та інших незарплатних видів доходів). Така ставка податку не залежить 

від суми доходу, який одержав платник податку, що може викликати суспільну 

напруженість і невідповідність європейським принципам рівності, згуртованості 

та інклюзивності, в контексті наявності категорій службовців з вкрай великими 

заробітними платами. Для забезпечення підвищення соціальної справедливості і 

для забезпечення розвитку людського і соціального капіталу в контексті прове-

дення реформ (зокрема реформи системи державної служби в Україні) пропону-

ється запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб за 

принципом: «з великих доходів - більші податки». Дана пропозиція потребувати-
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ме внесення змін до Податкового кодексу України, але, вважаємо її потрібною з 

огляду на необхідність забезпечення збалансованого суспільного розвитку. Для 

цього пропонується в статті 198 Податкового кодексу України встановити насту-

пні диференційовані ставки податку на доходу фізичних осіб, в залежності від ро-

зміру доходу, зокрема [108, 184, 185]: 

- для доходу до 10 розмірів мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021р. = 60,0 

тис.грн) – застосовується базова ставка ПДФО 18%; 

- для доходу понад 10 розмірів мінімальної заробітної плати, але не більше 20 

розмірів мінімальної заробітної плати (з 01 01.2021 р = від 60,0 тис.грн до 120,0 

тис.грн) - застосовується підвищена ставка ПДФО 25%; 

- для доходу понад 20 розмірів місячної мінімальної заробітної плати (з 

01.01.2021р. = понад 120,0 тис.грн), але не більше 30 розмірів мінімальної заробі-

тної плати (з 01 01.2021 р = від 60,0 тис.грн до 180,0 тис.грн) - застосовується під-

вищена ставка ПДФО - 35%; 

- для доходу понад 30 розмірів місячної мінімальної заробітної плати (з 

01.01.2021р. = понад 180,0 тис.грн) - застосовується підвищена ставка ПДФО - 

50%. 

Окрім забезпечення соціальної справедливості, запровадження такого під-

ходу до оподаткування доходів фізичних осіб сприятиме підвищенню доходів 

Державного бюджету України. 

 

3.3. Пропозиції щодо податкового стимулювання активізації інвестицій 

в економічний розвиток і співробітництво регіонів України 

 

Досвід розвинених країн ЄС та Світу підтверджує ефективність державної 

пілтримки інвестицій не просто в розвиток регіональних економічних систем, а в 

розвиток таких систем, що повязані процесом економічного співробітництва. За-

вдяки інвестиційній політиці ЄС (включаючи концепцію територіального подат-

кового конкурування) в країнах Спільноти вдалось сформувати розгалужену і 

ефективну систему горизонтальних господарських міжрегіональних зв’язків підп-

риємств, які на основі розподілу праці здатні генерувати високу додану вартість. 
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В умовах провадження реформи місцевого самоврядування та реалізації євроінте-

граційних ініціатив актуалізується необхідність ефективного використання лока-

льних переваг регіонів для включення в транскордонне та міжнародне економічне 

співробітництво. Тому є необхідною розробка методичних підходів та інструмен-

тарію щодо забезпечення ефективної імплементації європейської політики регіо-

нального зближення та подолання диспропорцій соціально-економічного розвит-

ку територіально-економічних систем в аспекті провадження економічного спів-

робітництва функціональних територій в Україні та в Українському Причорно-

мор’ї, зокрема. Особливо це стосується регіону Нижнього Дунаю, в якому процес 

добровільного формування об'єднаних територіальних громад майже зупинився 

через наявність конфліктів інтересів та неузгодженість поглядів місцевих жителів 

щодо призначення голів громад та адміністрацій. Однак регіон Нижнього Дунаю є 

одним з найбільш перспективних для реалізації євроінтеграційних ініціатив Укра-

їни та участі у міжнародному економічному обміні через географічну близькість 

до європейських кордонів та водних транспортно-торгівельних шляхів. Тобто вті-

лення в життя ідей глокалізації - використання локальних переваг для участі в мі-

жнародних процесах економічного обміну, для територій Українського Придуна-

в'я є актуальним завданням. Також це визначає потребу застосування важелів по-

даткового стимулювання співробітництва територіальних громад та розробки на-

уково обґрунтованих положень провадження економічного співробітництва регі-

ональних економічних систем з метою підвищення рівня їхнього соціально-

економічного розвитку та на основі вдосконалення інституціонального базису в 

сприятливих для цього умовах реформування місцевого самоврядування. Це по-

в'язано з науковим забезпеченням практичної реалізації положень таких докумен-

тів як: Європейська політика інвестиційного розвитку [34, 62, 178] та Європейська 

стратегія 2020 [183], Концепція реформування системи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні [186], Закони України "Про доброві-

льне об'єднання територіальних громад" [140] та "Про співробітництво територіа-

льних громад" [141, 187],  Стратегія сталого розвитку "Україна-2030" [188]. Також 

наукові положення і пропозиції стосуються внесення доповнень і правок в Подат-
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ковий кодекс України [108], спрямованих на активізацію соціально-економічного 

розвитку в територіальних економічних системах, на засадах становлення співро-

бітництва та участі в глокалізаційних процесах. Окрім загальних завдань законо-

давчо-інституціонального характеру, має бути вирішено і таке: в системі інститу-

ціонального забезпечення розвитку територіально-господарських утворень на ло-

кальному рівні має бути визначено статус функціональних територій - комплекс-

них територіально-економічних систем, які об’єктивно сформувались за ознакою 

єдності виробничих, логістичних, соціальних, екологічних, культурних та інших 

інтересів, характеризуються стійкістю господарських зв’язків та, за досвідом роз-

винених країн, підвищують ефективність інструменту формування об’єднаних те-

риторіальних громад. Тому необхідним є наукове обґрунтування сутності еконо-

мічного співробітництва територіальних громад як дієвого інструменту підви-

щення конкурентоспроможності та рівня соціально-економічного розвитку регіо-

нальних та національної економічних систем, визначення теоретико-

методологічних основ співпраці функціонально спроможних територіальних 

утворень, на базі чого мають бути розроблені методичні підходи до оцінки ефек-

тивності провадження співробітництва на регіональному та локальному рівнях, а 

також сформульовано сутність механізмів, інструментів та пропозицій щодо сти-

мулювання (у тому числі податкового) процесів спільного виконання значущих 

економічних проєктів різними територіальними громадами, які мають спільні фу-

нкціональні зв'язки. 

Розвиток партнерства та співробітництва територіальних громад є чи не 

єдиним шляхом ефективного зміцнення добробуту в умовах, коли поєднуються 

локальні децентралізаційні ініціативи та глобальні виклики, тобто відбувається 

процес глокалізації. Можливості для виходу на світові ринки та участі в міжнаро-

дному економічному обміні для дрібних локальних територіальних громад значно 

розширюються при застосуванні підходів до стимулювання партнерства в аспекті 

глокалізації.  

В процесі активного провадження реформи децентралізації, намаганні по-

будувати ефективне місцеве самоврядування та досягти розвитку територіальних 
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економічних систем на засадах євроінтеграції та імплементації кращих міжнарод-

них практик і трендів необхідним є регуляторне стимулювання застосування за-

ходів співробітництва (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Заходи щодо стимулювання економічного співробітництва 

в громадах України * 
* Розроблено автором за даними [174, 182, 187] 

 

Договірні форми співпраці адміністративних одиниць з метою покращення їх-

ньої економічної спроможності, які розповсюджені в країнах ЄС, не знайшли сут-

тєвого поширення і впровадження на теренах України, незважаючи на виключну 

цінність, як заходу стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

Прийнятий в Україні Закон "Про співробітництво територіальних громад" [141] 

визначає загальні рамкові умови для застосування інструменту співробітництва, 

однак не стимулює громади до співпраці, оскільки потребує додаткового супро-

воду у вигляді супутніх законодавчих норм, положень державної та регіональної 

1) проведення економічного експерименту щодо пільгового оподаткування нових інвес-

тиційних проєктів, які виконуються у форматі співробітництва; 

2) застосування ефективних інструментів провадження співпраці територіальних гро-

мад, які дозволятимуть повною мірою реалізувати потенціал ендогенних факторів та 

умов, сформованих господарських зв’язків та спеціалізацій, наявних точок економічного 

зростання на добровільних договірних засадах, що може скласти альтернативу інстру-

менту створення об'єднаних територіальних громад або доповнити його без необхіднос-

ті провадження складних адміністративно-територіальних змін (податкові, інформацій-

ні, фінансові, організаційні); 

3) підтримка пріоритетів економічного розвитку не через галузевий, а через функціона-

льний та попроєктний підходи; 

4) здійснення співробітництва на різних адміністративно-територіальних рівнях, однак 

ключовим виступатиме регіональний рівень як такий, на якому можуть вирішуватись 

достатньо масштабні питання, що не є доступним для локального рівня, і враховувати-

меться місцева специфіка. 

Заходи щодо податково-інвестиційного стимулювання економічного спів-

робітництва в громадах України 
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політики, які мають встановлювати стимули для реалізації локальних, регіональ-

них, національних та міжнародних інвестиційних, інноваційних та інших проєк-

тів, спрямованих на підвищення рівня добробуту громад на засадах провадження 

співпраці і кращого використання локальних ресурсів і переваг територіальних 

одиниць.  

В той час, як в усіх країнах ЄС, інструмент міжрегіонального або міжмуні-

ципального співробітництва дозволив сформувати цілі мережеві секторально-

господарські комплекси, які реально діють і уособлюють в собі реалізацію прин-

ципів і цілей сталого розвитку, в Україні, станом на кінець 2019 року, тільки 

1188+18 громад стали користувачами інструменту міжмуніципального співробіт-

ництва, уклавши всього 530+21 договорів про співпрацю (табл. 3.4) і простиму-

льовано процес такої співпраці завдяки адміністративним заходам і фактам залу-

чення міжнародної технічної допомоги.  

Нерівномірною та відносно низькою є активність щодо використання ін-

струменту співробітництва в усіх областях України, окрім Полтавської та Вінни-

цької областей. Експерти проєкту децентралізації в Україні як головну причину 

такої низької активності щодо використання інструменту співробітництва нази-

вають необізнаність мешканців громад щодо можливостей, які відкриває співро-

бітництво, та економічних ефектів у вигляді концентрації ресурсів, консолідації 

зусиль, організації кооперації та спільної реалізації адміністративних та економі-

чних проєктів [187]. Частково з такою думкою можна погодитись, але ключовим 

мотивом виступає все-таки відсутність економічних інтересів та стимулів. Дані 

таблиці 3 свідчать про більш активне використання інструменту співробітництва 

в областях, де наявна більша концентрація виробничого потенціалу та відбуваєть-

ся більш активний економічний обмін.  

Також важливим фактором є усвідомлення громадами потреби і корисності 

щодо використання співробітництва як заходу побудови господарських зв'язків і 

здійснення економічного поділу праці. Значну роль також відіграє неформальний 
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інституціональний фактор - наявність згоди в самій громаді, сталість поглядів і 

прагнення до суспільного розвитку. 

Таблиця 3.4. Активність участі в регіональному економічному  

співробітництві областей України 

Область 

Загальна 

кількість 

проєктів 

співро-

бітницт-

ва 

Кількість 

громад, 

що ско-

ристались 

інструме-

нтом мі-

жмуніци-

пального 

співробі-

тництва 

Клас 

регіону 

за рів-

нем 

актив-

ності 

спів-

робіт-

ництва 

Область 

Загальна 

кількість 

проєктів 

співро-

бітницт-

ва 

Кіль-

кість 

громад, 

що ско-

риста-

лись ін-

струме-

нтом 

міжму-

ніципа-

льного 

співро-

бітницт-

ва 

Клас 

регіону 

за рів-

нем 

актив-

ності 

спів-

робіт-

ництва 

Полтавська 97 505 
Най-

більш 

активні 

Тернопіль-

ська 
5 13 

Низко-

активні 

Вінницька 64 192 Чернівецька 4 10 

Сумська 36 81 
Висо-

ко-

активні 

Закарпатсь-

ка 
3 8 

Черкаська 23 116 Львівська 3 7 

Харківська 22 94 Херсонська 3 7 

Житомирська 16 43 
Хмельниць-

ка 
3 12 

Волинська 11 31 Серед-

ньо-

активні 

Донецька 2 5 

Івано-

Франківська 
11 78 Одеська 2 9 

Чернігівська 11 45 Луганська 0 0 Актив-

ність 

відсут-

ня 

Рівненська 10 30 
Миколаївсь-

ка 
0 0 

Кіровоградська 10 20 

м. Київ 0 0 

Дніпропетров-

ська 
9 24 

Запорізька 8 16 

Київська 7 9 

*Сформовано автором за даними [180, 185, 187] 

 

З причин відсутності потреби в провадженні економічного співробітництва 

не відбувається застосування такого інструменту громадою у м. Київ та в Микола-

ївській області. Низькою є активність щодо провадження співробітництва та фор-

мування об'єднаних територіальних громад в регіоні Нижнього Дунаю.  
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Так, в даному регіоні створено лише 7 ОТГ у прибережній зоні, більшість 

прикордонних територій не охоплена процесами об’єднання, а договорів про 

співробітництво немає зовсім. 

Стимулювання процесів економічного співробітництва в Україні можливо 

здійснювати за допомогою податкових заходів, застосування яких стає більш реа-

льним та актуальним в умовах децентралізації, яка приводить до прогресивних 

змін в ряді законодавчих актів, зокрема в податковому законодавстві, в частині 

місцевих податків.   

Існуючі положення Податкового кодексу України щодо місцевих податків 

та зборів (згідно ст. 10 Податкового кодексу України [108] та Бюджетного кодек-

су України [173]) передбачають можливість локального регулювання підприєм-

ницької активності за допомогою таких податків як: 

податок на майно; єдиний податок для малих та середніх підприємств; збір 

за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Але в практиці 

територіальні громади ще не навчились реально користуватись таким інструмен-

том як регулятором інвестиційної активності.  

Вплив на підприємницьке середовище, з метою активізації діяльності щодо 

реалізації інвестиційних проєктів в рамках співробітництва за допомогою подат-

кового важеля - єдиного податку з підприємців-фізичних осіб, є цілком реальним і 

законодавчо оформленим заходом, який не застосовується місцевими громадами. 

Так, для прикордонних регіонів України можливою стала б підтримка формуван-

ня підприємницьких мереж з ефективною логістикою та ланцюгами створення 

доданої вартості, що дозволило б приймати участь місцевим підприємцям в тран-

скордонному співробітництві на економічно вигідних для себе та для національ-

ної економіки засадах. 

Можливим також є регулювання провадження співробітництва в територіа-

льних громадах за допомогою й інших податків, а саме: податку на доходи фізич-

них осіб та податку на прибуток підприємств. Але для таких податків характер-
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ними є більші ризики і виникає потреба в запровадженні законодавчих змін для 

введення в дію подібних регуляторів. 

Стосовно податку на доходи фізичних осіб, в існуючому законодавчому по-

лі існують деякі протиріччя з питань податкового забезпечення фінансового роз-

витку територіальних громад, які стосуються делегування повноважень щодо ад-

міністрування та справляння податків з реальним надходженням податкових пла-

тежів до певних бюджетів. Податок на доходи фізичних осіб, який по законодав-

чій класифікації є загальнодержавним, реально виконує роль основного джерела 

фінансового забезпечення економічного розвитку територіальних громад, міст, 

районів, оскільки 60% від загальної суми збору цього податку спрямовується до 

місцевих бюджетів перелічених адміністративно-територіальних утворень. Даний 

податок є одним з основних для локальних територіально-економічних систем і 

забезпечує фінансове живлення місцевого розвитку на 80-90%. Однак для терито-

ріальних громад на локальному рівні доступними є інструменти лише непрямого 

управління власною дохідною бюджетною базою в частині податку на доходи фі-

зичних осіб, а саме: можливим є стимулювання роботодавців адміністративними, 

інформаційно-консультаційними, просвітницько-рекомендаційними засобами 

щодо нарахувань та виплат відносно високих заробітних плат, що забезпечувати-

ме нарахування більшого за обсягами податку на доходи фізичних осіб. В той же 

час застосування стимуляторів соціально-економічного розвитку територіальних 

громад за допомогою більшості прямих податків, як це робиться в більшості роз-

винених країн, не є можливим без запровадження спеціальних змін до діючого 

податкового законодавства. Можливим способом для застосування податкових 

стимуляторів економічної активності, спонукання до реалізації інвестиційних 

проєктів та здійснення при цьому співробітництва є використання умов ст. 11 По-

даткового кодексу України [108] про спеціальні податкові режими. Спеціальні 

податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, ви-

значених виключно Податковим кодексом України, та передбачають встановлен-

ня особливої системи заходів, що визначає особливий порядок оподаткування 
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окремих категорій господарюючих суб'єктів [108]. Cпеціальний податковий ре-

жим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збо-

ру, звільнення від сплати окремих податків та зборів.  

Положення ст. 11 Податкового кодексу України доречно реалізувати у ви-

гляді економічного експерименту з підтримки залучення інвестицій в депресив-

них, прикордонних регіонах, що має забезпечити підвищення рівня соціально-

економічного розвитку та сприятиме реалізації локальних переваг територій при 

їхній участі в глобалізованому економічному обміні.  

В контексті реалізації реформи місцевого самоврядування важливою є підт-

римка економічного розвитку депресивних територій. Для вирішення проблеми 

депресивності стану деяких територіальних громад України нами, як представни-

ками академічної науки, було розроблено пакет супровідної документації щодо 

проведення економічного експерименту по створенню особливих умов податко-

вого стимулювання соціально-економічного розвитку регіону Українського При-

дунав’я (регіону Нижній Дунай). 

Незважаючи на численні спроби центральної влади і органів місцевого са-

моврядування активізувати соціально-економічний розвиток в регіоні Українсь-

кого Придунав’я, враховуючи вигідне географічне і транспортне розташування, 

портову інфраструктуру - на шляху зі Сходу до країн ЄС, на забезпеченість земе-

льними і трудовими ресурсами, територія 9 районів Одеської області між Дніст-

ром та Дунаєм залишається однією з найбільш напружених з економічної, соціа-

льної, геополітичної точок зору. Показники динаміки залучення інвестицій в еко-

номіку України та субрегіону Українського Придунав’я Одеської області  свідчать 

про відсутність належних умов для надходження інвестицій в довгостроковій пер-

спективі, оскільки, незважаючи на входження Одеської області з 14 вересня 1998 

року до складу Єврорегіону «Нижній Дунай», істотних переваг і стимулів у ви-

гляді приросту інвестицій і їхнього накопичення, підвищення рівня соціально-

економічного розвитку досягти так і не вдалося. В південно-західній частині Оде-

ської області – в субрегіоні Українського Придунав’я, виникла складна ситуація з 
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геополітичної, економічної, соціальної, етнічної та інших точок зору, дуже низька 

підтримка з боку місцевого населення щодо провадження реформи децентраліза-

ції. Показники економічної активності в субрегіоні Нижнього Дунаю на душу на-

селення є в 6 разів нижчими, аніж в м.Одесі, а обсяг капітальних інвестицій з роз-

рахунку на 1 особу – нижчий втричі.  І це при тому, що дана територія характери-

зується суттєвим природним ресурсним забезпеченням і вигідним географічним 

розташуванням, однак без системних заходів щодо стимулювання інвестиційних 

процесів, очікуваних позитивних зрушень в динаміці та якості інвестиційної дія-

льності в регіоні досягти не вдається. 

Нами доведено, що активізація залучення інвестицій в розвиток традицій-

них та перспективних для даного регіону видів економічної діяльності можлива за 

рахунок проведення економічного експерименту, що дозволить вирішити біль-

шість суттєвих проблем в сфері зайнятості та підвищення рівня добробуту насе-

лення, сприяти стабілізації соціально-економічного становища. Сутність такого 

експерименту полягає в системному стимулюванні розвитку стратегічного інвес-

тування в субрегіоні Українського Придунав’я шляхом забезпечення на даній те-

риторії умов пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної дія-

льності. Це дозволить ефективно використовувати  наявні в регіоні переваги, а 

саме: портову інфраструктуру, близькість до ринків збуту держав-членів ЄС, по-

тенціал земельних та трудових ресурсів, надасть поштовх для розвитку перероб-

ної промисловості та кооперації в аграрному секторі економіки краю, сприятиме 

розвитку малого і середнього бізнесу в субрегіоні. 

Серед першочергових заходів щодо стимулювання інвестиційної активності 

в субрегіоні Українського Придунав’я, виділимо такі: 

1. Встановлення нульової ставки податку на прибуток в частині, що на-

правляється на реінвестування. Фактично це стане першим експериментом на те-

ренах України щодо випробування дії податку на виведений капітал. Податок на 

прибуток, для набуття ним ознак стимулятора інвестиційної діяльності, має спла-

чуватись лише з операцій виведення капіталу, тобто, коли фінансовий результат 
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спрямовується на споживання, а не на інвестиційні потреби. Якщо ж частина при-

бутку реінвестується в розвиток цього ж або іншого проєкту на території Україн-

ського Придунав’я, то обкладатись податком такий фінансовий ресурс не пови-

нен. 

2. Надання земельних ділянок в інвестиційну оренду: застосування 

спрощеної процедури надання місцевим суб'єктам господарювання в оренду зе-

мельних ділянок за умови підписання  з місцевою громадою договору про зо-

бов’язання інвестиційного розвитку місцевої інфраструктури. 

3. Застосування механізму податкових знижок для залучення іноземних 

інвесторів: якщо частина  іноземного учасника в капіталовкладеннях проєкту пе-

ревищує 50%, тоді податок на прибуток протягом перших 5 років стягується не 

більше 50% від її суми. 

4. Звільнення від сплати митного збору обладнання, пристроїв, допомі-

жних матеріалів, які приймають участь в реалізації інвестиційного проекту. 

5. Будівництво доріг, різних об’єктів інфраструктури, які мають сприяти 

полегшенню транспортної доступності територій субрегіону, на засадах викорис-

тання підходів до державно-приватного партнерства. 

6. Не менше 25% закупівель послуг та матеріалів для цілей і реалізації 

інвестиційних проєктів мають здійснюватись у місцевого малого та середнього 

бізнесу. 

7. Якщо інвестор забезпечує співробітникам нового підприємства серед-

ню зарплату, яка в два рази перевищує середній рівень місячної заробітної плати в 

Україні, то він звільняється від виплати всіх прямих податків, окрім соціальних 

відрахувань, на увесь період окупності інвестиційного проєкту. Податок на дохо-

ди фізичних осіб із заробітних плат самими працівниками все рівно буде сплачу-

ватись, що забезпечуватиме суттєве зростання доходів бюджетів місцевих терито-

ріальних громад. 

8. Надання організаційно-консультаційної підтримки та адміністративне 

супроводження інвестиційних проєктів на засадах партнерства і зарахування до-
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помоги як внесок до статутного капіталу проєктів, з метою подальшої участі в ро-

зподілі прибутку і формуванні регіональних фондів підтримки. 

9. Застосування спрощеної процедури реєстрації та ліквідації суб’єктів 

господарювання, що здійснюють інвестиційні проєкти пріоритетних для громади 

видах економічної діяльності (визначаються пріоритети на основі стратегування 

соціально-економічного розвитку території). 

 

3.4. Механізми податкового інвестиційного стимулювання інноваційної 

діяльності та скорочення непродуктивних податкових втрат  

в економіці України 

 

В світовій економічній практиці вважається, що інвестиції в інноваційний 

розвиток мають найбільшу суспільну корисність та економічну ефективність. Ра-

зом з виявленими нами в попередніх дослідженнях [111, 174, 184] тенденціями 

низької активності щодо здійснення капіталовкладень в інноваційний розвиток в 

Україні, суттєвим є вимивання фінансових ресурсів з економічної системи, оскі-

льки через несприятливі умови інституціонального забезпечення господарської 

діяльності має місце значний відтік фінансового капіталу – більше 4,5 млрд. дол. 

США щорічно при тому, що сальдо платіжного балансу по рахунку операцій з то-

варами і послугами є стабільно від’ємним і перевищення обсягів імпорту товарів 

над експортом становить 15-20 млрд. дол. США щорічно [111]. Потрібними є 

стимули щодо реінвестування прибутку вітчизняними підприємствами [174-175, 

189, 190]. 

Запропонований в проекті податкового кодексу інвестиційний податковий 

кредит (розділ XX. Перехідні положення, Підрозділ 4. Особливості справляння 

податку на прибуток підприємств, підпункт 21) [108] не гарантує стимулювання 

інвестиційної діяльності, але містить ризики оптимізації та заниження податків, 

має прив'язку лише до матеріальних активів, які амортизуються за правилами по-

даткового обліку, однак відсутня підтримка інвестицій в нематеріальні та оборот-

ні активи. 
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Натомість суттєвим стимулом для залучення нових фінансових ресурсів та 

підвищення рівня капіталізації національної економіки могло б стати пільгове 

ставлення до оподаткування реінвестиційних операцій без конкретизації за типа-

ми активів, в які здійснюється вкладення капіталу, щоб не обмежувати інвести-

ційних можливостей. 

Нами пропонується застосування 0-ї ставки податку на прибуток підпри-

ємств до тієї частини фінансового результату, що реінвестується в господарський 

оборот, а не вилучається з обігу. Такий підхід дозволяє надати податку на прибу-

ток більше регуляторних, а не фіскальних функцій, стимулювати інвестиційно-

інноваційну діяльність і робити невигідним швидке вилучення капіталу з госпо-

дарського обороту, це стримувало б непродуктивний відтік фінансового капіталу 

[175, 177, с. 240]. 

Інституціональна реалізація пропозиції щодо звільнення від оподаткування 

реінвестицій може бути здійснена за допомогою  пункту 10 статті 154 Податково-

го кодексу України шляхом викладення її в такій редакції: «Не підлягає оподатку-

ванню частина прибутку підприємства, яка не вилучається учасниками з фінансо-

во-господарського обороту, а реінвестується шляхом придбання у вітчизняних 

виробників необоротних, оборотних активів виробничого призначення, оплати 

вартості наукових послуг, розробок, відшкодування витрат та інноваційну, науко-

ву, раціоналізаторську діяльність, необхідну для розвитку такого вітчизняного 

виробничого підприємства або іншими шляхами та заходами, що призведе до під-

вищення економічних вигід для такого підприємства» [108, 111].  

Фактично, пропонована нами редакція п. 10 ст. 154 Податкового кодексу є 

реалізацією ініціативи, яка проголошувалась органами центральної влади Украї-

ни, щодо запровадження податку на виведений капітал. 

Застосування податкових стимуляторів інвестиційного розвитку дозволить 

також вирішити низку суттєвих протиріч інституціонального характеру, які сфор-

мувались в національній економіці і які були нами виявлені в ході аналізу інсти-

туціонального забезпечення податкового регулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки (в пірозділі 2.2 даної дисертаційної роботи). 
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Зазначені напрями регулювання розвитку національної інвестиційної систе-

ми в напрямку скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу пропо-

нується реалізувати за допомогою ряду нормативних, організаційно-економічних 

важелів. 

Пропоновані заходи можуть бути умовно віднесені до 3-х стратегічних на-

прямів, які корелюють з визначеними в даній дисертаційній роботі 5-ма вектора-

ми подадткового стимулювання інвестиційного забезпечення розвитку національ-

ної економічної системи, зокрема в напрямку скорочення непродуктивних втрат 

від податкових пільг, стимулювання реінвестування капіталу та скорочення не-

продуктивного відтоку фінансового капіталу. Конретні пропоновані заходи вклю-

чають в себе такі (Рис. 3.5), а саме: 

1) підтримка реінвестування капіталу за допомогою пільгового  інвестицій-

но-орієнтованого оподаткування  (в секторальному та проєктному вимірах); 

2) впровадження стимулів для інвестування в реальний сектор економіки 

для установ банківсько-фінансової сфери; 

3) скасування непродуктивних пільг і прямих дотацій; 

4) запровадження інвестиційно-орієнтованих перспективних пільг з оподат-

кування прибутку при реалізації стратегічно значущих проєктів, застосування по-

проєктного підходу в діючому податковому законодавстві; 

5) капіталізація інформаційно-інтелектуальних внесків при супроводженні 

інвестиційних проєктів на регіональному рівні, формування фондів інвестиційної 

підтримки; 

6) інвестиційно-орієнтоване використання фінансових ресурсів ДФРР та ре-

версних дотацій територіальних громад (на проєкти співробітництва); 

7) пільговий режим оподаткування прибутку, реінвестованого в наукову ді-

яльність, інноваційний розвиток, підготовку висококваліфікованих кадрів. 

Стимулювання розвитку інноваційної діяльності в аспектах сприяння тран-

сферу технологій в реальні інноваційні продукти, підготовці висококваліфікова-

них кадрів є важливим напрямом для застосування важелів податкового стимулю-

вання, в тому числі в порядку замовлення і фінансування навчального процесу 

майбутніми роботодавцями. 
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Скорочення відтоку капі-

талу, забезпечення відтво-

рювальної стійкості  

Підтримка точок економічно-

го зростання, розвитку тери-

торіальних підсистем  

Забезпечення загальної іннова-

ційності розвитку 

 
 

 
  

- Підтримка реінвесту-

вання капіталу за допомо-

гою пільгового  інвести-

ційноорієнтованого опо-

даткування  (в сектораль-

ному та проектному вимі-

рах) 

-  Скасування непро-

дуктивних пільг і прямих 

дотацій; 

- Спеціальний режим 

оподаткування для пред-

ставників стратегічних га-

лузей промисловості та 

сільгоспвиробників; 

-  Стимули внутріш-

нього попиту (в т.ч. через 

державні закупівлі), пода-

ткові стимули збільшення 

заробітних виплат; 

-  Зменшення подат-

кового навантаження на 

дивіденди фінансових 

установ від інвестицій в 

реальний сектор економі-

ки та на доходи фізичних 

осіб по депозитам; 

-  Інвестиційно-

орієнтовані перспективні піль-

ги з оподаткування прибутку 

при реалізації стратегічно зна-

чущих проектів.  

-  Формування центрів 

інформаційної та організацій-

ної підтримки інвесторів (ін-

вестиційний маркетинг за 

кращими європейськими прак-

тиками); 

-  Капіталізація інфор-

маційно-інтелектуальних вне-

сків при супроводженні інвес-

тиційних проектів на регіона-

льному рівні, формування фо-

ндів інвестиційної підтримки; 

-  Інвестиційно-

орієнтоване використання фі-

нансових ресурсів ДФРР та 

реверсних дотацій територіа-

льних громад (на проекти 

співробітництва). 

- Пільгові податкові став-

ки для оподаткування прибут-

ку, реінвестованого в наукову 

діяльність, інноваційний розви-

ток, підготовку висококваліфі-

кованих кадрів; 

-  Звільнення від оподат-

кування передачі майна вітчиз-

няними підприємствами на на-

уково-інноваційні цілі; 

-  Визначення в Бюджет-

ному кодексі України права ві-

льного розпорядження науко-

вими установами власними за-

робленими коштами (позабю-

джетне фінансування за ре-

зультатами виконання додатко-

вих робіт і замовлень). 

  

 

 Визначення фінансової результативності від  механізму або окремих заходів в: - Економі-

чному вимірі (приріст  доданої вартості і прибутку для інвесторів); Бюджетному вимірі 

(приріст податків і зборів);  Соціальному вимірі (приріст  виплат працівникам, соціальних 

виплат, зборів). 

Рис 3.5. Перспективи і заходи забезпечення ефективного розвитку націона-

льної інвестиційної системи в контексті підвищення інноваційності економічного 

розвитку*  

* Розроблено автором за даними [82, 83, 108, 111, 174, 175, 186] 

Говорячи про інвестиції в інноваційний розвиток, варто відзначити, що в ЄС 

інвестиціям в людський інноваційний розвиток надається першочергова перевага 

[111, 178, 183]. Тобто підтримуються будь які інвестиції в інноваційний розвиток 
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суспільства та індивідів як через систему академічної науки, так і на рівні суспі-

льних ініціатив, саморозвитку тощо. 

Існуюча динаміка розвитку наукових досліджень в Україні свідчить про 

надзвичайно низький рівень їхнього фінансування та про низькі наукоємність та 

інноваційність вітчизняного товаровиробництва [111]. Для реалізації стратегічних 

напрямів активізації та вдосконалення інституціонального забезпечення прова-

дження інноваційної діяльності в Україні пропонується низка заходів і механізмів 

з урахуванням виділення чотирьох інститутів забезпечення інноваційної діяльнос-

ті в Україні: 

1) За напрямом: «Стимулювання капіталовкладень у високотехнологічний 

бізнес з високою доданою вартістю, підтримка співпраці і тісної взаємодії в фор-

маті «наука-освіта-бізнес» на засадах реінвестування та скорочення непродуктив-

ного відтоку фінансового капіталу»; 

Стимулювання капіталовкладень в інноваційний розвиток можливе на ос-

нові формування раціональних та вигідних для бізнесу умов щодо переведення 

фінансових ресурсів в дану сферу. Задля встановлення таких умов доцільною  є 

реалізація таких економічних, організаційних, адміністративних та інших заходів: 

- запровадження інструментарію заохочення до реінвестування фінансового 

результату вітчизняних підприємств в напрямку підтримки інноваційної високо-

технологічної діяльності; 

- встановлення економічних (зокрема податкових) стимулів для проваджен-

ня співпраці і тісної взаємодії в форматі «наука-освіта-бізнес» для забезпечення 

інвестицій в науково-інноваційну сферу та забезпечення підготовки кадрів на ди-

версифікованій основі зі зняттям навантаження з бюджетів різних рівнів. 

Загальний механізм диверсифікації джерел фінансового забезпечення інно-

ваційної діяльності на основі податкового стимулювання відображено на рис. 3.6. 

Як інструмент заохочення економічним способом вітчизняних підприємств 

до здійснення реінвестування фінансового результату в напрямку підтримки інно-
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ваційної високотехнологічної діяльності має бути визначений податок на виведе-

ний капітал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Узагальнене відображення механізму фінансового забезпечення ін-

новаційної діяльності на основі податкового стимулювання 

* Сформовано автором за даними [174, 175] 

 

Наразі існує 2 можливі механізми запровадження стимулятора реінвестицій в 

інноваційну діяльність: 

- шляхом прийняття окремого закону про податок на виведений капітал [108, 

189]; 

Прибуток 

Наукові установи, Ін-

ститути, Університети 

та інші заклади вищої 

освіти 

Підприємства реаль-

ного сектора економі-

ки  

Інвестування в інно-

ваційний та науковий 

розвиток за допомо-

гою спеціальних умов 

оподаткування, які 

запроваджуються на 

державному, регіона-

льному, локальному 

рівнях 

Державні органи регу-

лювання інноваційного 

та інвестиційного проце-

су на національному, ре-

гіональному, локальному 

рівнях, недержавні гро-

мадські організації та 

інші полісімейкери 

Формування 

інституціональної 

рамки податкової пі-

дтримки інвестицій в 

інновації 

Державний, обласні, 

базові бюджети 

Отримання додаткового 

фінансування, більш точ-

не визначення тематики і 

напрямів наукових дослі-

джень, профілю і спеціа-

лізації при наданні освіт-

ніх послуг, підготовка 

фахівців на замовлення 

підприємств реального 

сектора економіки 

Заощадження фінансових ресу-

рсів державного, регіональних, 

базових бюджетів 

(особливо актуально в умовах 

дефіциту бюджетного забезпе-

чення) 

Створення більшої доданої 

вартості, зростання конкуре-

нтних позицій вітчизняних 

підприємств на міжнародних 

ринках завдяки сформованим 

інноваційним, науково-

освітнім перевагам 

Збільшення прикладної та 

фундаментальної значущості 

науково-освітньої діяльності 

та співпраці з бізнесом для 

суспільства, зростання суспі-

льної та ділової затребувано-

сті результатів освітнього 

процесу, підвищення цілесп-

рямованості науково-

освітньої діяльності 
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- шляхом внесення відповідних правок до норм діючого Податкового кодексу 

України і законодавчого закріплення порядку звільнення від оподаткування пода-

тком на прибуток фінансових результатів підприємств, що не вилучаються із гос-

подарського обігу та реінвестуються в інноваційні проєкти [108, 111]. 

Незалежно від способу інституціоналізації порядку стимулювання реінвести-

цій, спрямованих на інноваційний розвиток, необхідним є встановлення цільового 

критерію для застосування податкової пільги – вкладення і невилучення з обігу 

капіталу в інноваційну діяльність, спрямовану на створення високотехнологічної 

продукції або послуг з великою доданою вартістю. 

Формально реалізувати пропоновані умови оподаткування прибутку підп-

риємств на інноваційно-орієнтованих засадах можна за допомогою таких законо-

давчих змін і пропозицій: 

1. Рекомендувати Комітетам Верховної Ради України (зокрема з питань на-

уки і освіти) розробити проєкт Закону щодо внесення змін в Податковий кодекс 

України [108] за допомогою пп. 154.10 статті 154 даного Кодексу і для цього про-

понуємо таку редакцію даного підпункту: «Звільняється від оподаткування части-

на прибутку вітчизняного виробничого підприємства, що не вилучається учасни-

ками з господарського обороту і реінвестується через здійснення фінансової або 

матеріальної підтримки фундаментальної або прикладної наукової діяльності, не-

обхідної для розвитку такого вітчизняного виробничого підприємства з 

обов’язковим використанням результатів такої наукової діяльності в процесі вдо-

сконалення виробничого процесу». 

Також включити в пункти 140.1.3  статті 140 та 165.1.21 статті 165 Податко-

вого кодексу України положення щодо можливості включення в повному обсязі 

витрат на підготовку фахівців, аспірантів, докторантів для підприємства у ЗВО, 

наукових установах в розрахунок оподатковуваного прибутку. А також скасувати 

подвійне оподаткування при розірванні контракту між особою, що навчаються і 

підприємством, у випадку дострокового припинення дії контракту. Так, якщо ро-

зірвання контракту відбулось з вини роботодавця, то фінансові санкції на праців-
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ника, що навчався, не повинні розповсюджуватись, а якщо з вини працівника – то 

роботодавець не повинен нести за це відповідальність.  

2. Рекомендувати Комітетам Верховної Ради України (зокрема з питань на-

уки і освіти) розробити проєкт Закону щодо внесення змін до Бюджетного кодек-

су України за допомогою: 

- пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України, яку пропонуємо викласти 

в такій редакції: «Власні надходження бюджетних установ отримуються додатко-

во до коштів загального та спеціального фондів бюджету і використовуються бю-

джетною установою для матеріального забезпечення виконання своєї основної ді-

яльності».  

- доповнення пунктом 7 статті 43 Бюджетного кодексу України [173] в такій 

редакції: «Розрахунково-касове обслуговування та інші операції з власними кош-

тами бюджетних організацій здійснює банківська установа на основі укладеного з 

бюджетною установою договору у відповідності до діючих норм, визначених в 

Постанові Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безго-

тівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004р. N 22». [190] 

Пропоновані законодавчі зміни дозволятимуть стимулювати цільові капіта-

ловкладення в розвиток інновацій та високотехнологічного виробництва за такими 

двома напрямами: 

- безпосередня підтримка інвестицій в наукоємну діяльність вітчизняних пі-

дприємств; 

- зміцнення співпраці в форматі «наука-освіта-бізнес» не лише в сфері роз-

витку високотехнологічних виробництв, але й для провадження спільних наукових 

досліджень, для сприяння підготовці та підвищення кваліфікації кадрів.  

Пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України не потре-

бують додаткових витрат і є умовою для повноцінної реалізації заходів щодо по-

даткової підтримки співпраці науковців з вітчизняними підприємствами реально-

го сектору економіки. 
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Введення в дію нового способу оподаткування прибутку, з метою стимулю-

вання реінвестицій в інноваційний розвиток, несе в собі певні ризики у вигляді 

можливого недоотримання податку на прибуток підприємств, який, станом на 

2019 рік, становить 95,5 млрд. грн. або 9,5% від загального обсягу податкових на-

дходжень (1000,075 млрд. грн.) до державного бюджету України [108, 190]. 

Основними компенсаторами для бюджету від запровадження оподаткування 

лише виведеного капіталу є податки на доходи фізичних осіб, на додану вартість 

та єдиний соціальний внесок. 

Ефективність пропонованих методів податкового стимулювання співпраці 

науки, освіти та підприємств реального сектора економіки є безперечною для са-

мих підприємств та науково-освітніх установ, однак, в умовах економічної кризи, 

необхідною є і бюджетна ефективність, яка, завдяки пропонованому заходу зі 

створення пільгових умов з податку на прибуток для вітчизняних промислових 

підприємств, що спрямовують свій прибуток на фундаментальні і прикладні нау-

кові дослідження,  полягає в додатковому залученні до бюджету і позабюджетних 

фондів значних коштів: від 1,1 до 1,72 млрд. грн. при застосуванні такого підходу 

до оподаткування в стратегічно значущих видах економічної діяльності.  

Проведені нами обчислення базуються на офіційних статистичних даних і 

будуть наведені в наступному підрозділі. 

Дієвим способом стимулювання реінвестицій, переважно у високотехнологі-

чний сектор національної економіки, могло б стати запровадження податку на ви-

ведений капітал. 

Наразі зареєстрований у Верховній Раді проєкт Закону України «Про внесен-

ня змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведе-

ний капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та 

виведення прибутку за кордон» № 1185 від 29.08.2019 має більше фіскальну 

спрямованість, аніж регуляторну, містить в собі ризик збереження існуючої нее-

фективної структури системи господарювання та не встановлює стимулів для 

провадження високотехнологічної інноваційної діяльності. 
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Передбачається дві категорії ставок податку: 

-  15 % – за операціями з виведення капіталу самим власником , зокрема: 

отримані дивіденди та інші прямі виплати, здійснені підприємством невласнику 

корпоративних прав; 

- 20 % – за операціями, які прирівнюються до виведення капіталу (проценти, 

комісійні платежі за позиками пов'язаним нерезидентам, страхові платежі нерези-

дентам; роялті нерезидентам, фінансова допомога й безоплатне надання товарів, 

робіт, послуг, інвестиції в об'єкти за межами України як у грошовій, так і негро-

шовій формі, придбання товарів, робіт, послуг, що поставлені пов'язаними непла-

тниками, витрати на користь фізичних осіб. 

Хоча від даного законопроєкту і очікують суттєвого впливу на національну 

економіку, враховуючи досвід інших країн, відсутність вимог та критеріїв до про-

єктів та активностей, що підпадатимуть під пільгове оподаткування, є ключовим 

недоліком запропонованого в законопроєкті 1185 порядку застосування податку 

на виведений капітал. Так, застосування режиму звільнення від оподаткування 

всіх видів економічної діяльності без критерію високої технологічності та іннова-

ційності проєкту призведе до нецільових бюджетних втрат і стане засобом опти-

мізації оподаткування для існуючих корпорацій без зобов’язань щодо модерніза-

ції виробництв, що не стимулюватиме структурної перебудови національної еко-

номіки. Досвід наявності суттєвих бюджетних втрат від податкових пільг в Укра-

їні [174, 175] свідчить про неприпустимість надання пільгових умов оподаткуван-

ня без чітких критеріїв та вимог щодо інвестиційного та інноваційного розвитку.  

За умови прийняття закону про податок на виведений капітал в редакції іс-

нуючого проєкту виникають суттєві ризики бюджетних втрат і викликає сумніви 

можливість застосування певних бюджетних компенсаторів – інших податків і 

платежів, які б нівелювали втрати класичного податку на прибуток. 

Доцільнішим, на наш погляд, є внесення відповідних правок до норм діючо-

го Податкового кодексу України і законодавчого закріплення порядку звільнення 

від оподаткування податком на прибуток фінансових результатів підприємств, що 
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не вилучаються із господарського обігу та реінвестуються в інноваційні проєкти. 

Фактично за допомогою такого регуляторного заходу будуть отримані умови опо-

даткування, сутність яких полягатиме в стягненні податку лише з операцій виве-

дення капіталу, але нами пропонуються інвестиційно та інноваційно-орієнтовані 

умови та критерії щодо застосування пільг, які мають дійсно стимулювати капіта-

ловкладення в інноваційний та високотехнологічний бізнес. 

Для ефективної компенсації надаваних податкових пільг щодо стимулюван-

ня інвестиційної діяльності необхідним є максимально можливе скорочення не-

продуктивних податкових втрат.  Для забезпечення скорочення бюджетних втрат 

від надмірної, майже незаконної оптимізації оподаткування, є вжиття ряду обме-

жувальних заходів, які, разом з податковим стимулюванням збільшення економі-

чної бази оподаткування і залучення інвестицій, повинні виступити як компенса-

тори наданим податковим пільгам. Такими заходами є: 

- Ліквідація нецільових пільг з прямих і непрямих загальножержавних подат-

ків, які не носять прямої, стимулюючої інвестиції спрямованості; 

- Запровадження, так званого, трансфертного ціноутворення при здійсненні 

зовнішньоекономічних та внутрішніх операцій між пов’язаними особами. 

Запровадження трансфертного ціноутворення при здійсненні деяких операцій 

в Україні вже часткового здійснено (з 1 січня 2019 року Законом України від 

23.11.2018 р. №2628-VIII було внесено зміни до Податкового кодексу щодо конт-

рольованих операцій і трансфертного ціноутворення) [108]. Наразі трансфертне 

ціноутворення використовується виключно для контролю обчислення податку на 

прибуток і регулюється статтею 39 Податкового кодексу України [108]. Однак 

значна кількість операцій, яка проводиться з метою оптимізації оподаткування 

при зовнішньоекономічній діяльності і полягає в заниженні сум контрактів на по-

стачання товарів і послуг, укладених, як правило, з компаніями, що розташовані в 

офшорних зонах, уникають належного оподаткування імпортним ПДВ. Також 

втрати при обчисленні ПДВ відбуваються при заниженні сум контрактів на поста-

чання матеріальних цінностей і послуг на території України, при цьому відбува-

https://docs.dtkt.ua/doc/1214.1053.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.1053.0
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ється втрата із офіційного обігу частини коштів, які могли б бути використані для 

інвестування. Ще одним засобом виведення потенційних інвестиційних ресурсів 

за кордон, який призводить суттєвого відтоку фінансового капіталу, є операції пе-

рестрахування, при здійсненні яких  відбувається оптимізація з використанням 

податку на прибуток. Так, згідно діючих правил Податкового кодексу України, з 

метою активізації розвитку вітчизняного ринку страхових послуг та його інтегра-

ції до міжнародного, для операцій перестрахування з, так званими, «рейтинови-

ми» компаніями-перестраховиками використвується знижена ставка податку на 

прибуток – 3% замість 18%. При цьому сума страхового контракту значно зави-

щується, страхові премії переказуються закордонним компаніям, на рахунки з 

офшорною юрисдикцією, а страхові випадки не настають. Тому доречним буде 

використання трансфертного ціноутворення і для таких операцій з перестраху-

вання. Діючі положення Податкового кодексу України стосовно трансфертного 

ціноутворення та пропоновані нами редакції наводяться в Таблиці (3.5) 

Застосування пропонованих в даній дисертаційній роботі заходів податко-

вого стимулювання інвестицій, сутність яких полягає в запровадженні стабільних 

умов ведення бізнесу, реалізації інвестиційних проєктів тощо, має поєднуватись із 

заходами скорочення непродуктивних втрат від нецільових пільг, які не є продук-

тивними для національної економіки, не стимулюють залучення капіталовкла-

день, а частіше призводять до втрати податково-бюджетних ресурсів, створення 

непрозорої конкуренції і формування ьак званих схем виведення капіталу через 

оптимізацію оподаткування. Тому для підтримки добросовісних інвесторів та під-

приємців потрібним є вжиття заходів для мінімізації негативного впливу і лікві-

дації схем мінімізації податкових та митних платежів, зокрема в частині маніпу-

лювання ставками податку на прибуток при здійсненні страхових операцій, зани-

ження бази оподаткування податком на додану вартість при імпорті товарно-

матеріальних цінностей за суттєво заниженими цінами, застосування так званого  

«фрагментарного транзиту» тощо. 
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За розрахунками міжнародних експертів, обсяги контрабандних поставок в 

Україну у середньому становлять 10.6 млрд дол. США на рік, а втрати бюджету 

через їх існування - близько 3,5 млрд дол. США. 

Таблиця 3.5 - Пропозиції щодо запровадження трансфертного ціноутворен-

ня з метою скорочення непродуктивних втрат інвестиційних ресурсів через відтік 

фінансового капіталу за кордон* 

Наявність 

норм в Подат-

ковому кодексі 

України 

Підлягають контролю трансфертне ціноутворення 

застосовується 

Підлягають контролю, 

трансфертне ціноутво-

рення не застосовується 

Діючі (наявні 

норми в По-

датковому ко-

дексі України) 

господарські операції, що здійснюються з пов'яза-

ними особами — нерезидентами, в тому числі у 

випадках, визначених пп. 39.2.1.5 ПКУ  (пп. 

39.2.1.1 ПКУ, пп. 39.2.1.1 ПКУ), з продажу та/або 

придбання товарів та/або послуг через комісіо-

нерів-нерезидентів (пп. 39.2.1.1 ПКУ), з резиден-

тами держав, з нерезидентами, зареєстрованими у 

державах (на територіях), включених до переліку 

держав (територій), затвердженого КМУ 

відповідно (пп. 39.2.1.2 ПКУ) 

Господарські операції, 

які здійснюються між 

непов'язаними особами, 

та не передба-

чені підпунктами 

39.2.1.1 і 39.2.1.5 ПКУ 

Пропонується Запровадити трансфертне ціноутворення при 

визначення бази оподаткування податком на дода-

ну вартість операцій з ввезення на митну тери-

торію України товарів, робіт, послуг, шляхом вне-

сення відповідних змін до ст. 185, в якій визнача-

ються правила обчислення обєкта оподаткування 

податком на додану вартість 

- 

Запровадити трансфертне ціноутворення при 

визначення бази оподаткування податком на при-

буок операцій перестрахування шляхом внесення 

відповідних змін до ст. 134 (розділу ІІІ), в якій 

визначаються правила обчислення обєкта оподат-

кування податком на прибуток, а також в ст. 

141.1.2, яка визначає порядок оподаткування опе-

рацій перестрахування. 

* Сформовано автором за даними [108, 191] 

 

За експертними розрахунками від руйнації схем, які використовуються для 

мінімізації митних платежів, надходження до Державного бюджету можуть зрос-

ти більше, ніж на 15 млрд.грн [111].  

Для усунення зазначених проблем необхідно внести зміни до чинного зако-

нодавства з метою унеможливлення мінімізації податкових зобов’язань та руйну-

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=6#pn952
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=6#pn925
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=6#pn925
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=6#pn925
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=6#pn925
https://docs.dtkt.ua/doc/1221.1297.0#pn15
https://docs.dtkt.ua/doc/1221.1297.0#pn15
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вання схем мінімізації сплати податків. Зокрема, необхідно адаптувати податкове 

законодавство України до принципів Європейського Союзу та запровадити уніфі-

кацію правил оподаткування з міжнародними стандартами. 

За експертними розрахунками від руйнації схем, які використовуються для 

мінімізації податкових платежів, надходження до Державного бюджету зростуть 

більше, ніж на 10 млрд.грн 

Для попередження бюджетних податкових втрат необхідним також є прове-

дення інформативно-профілактичної роботи. В даному контексті варто розширити 

повноваження місцевих органів самоврядлування, наділивши їх повноваженнями 

в сфері роботи з адміністрування податків та проведення роз’яснювальної роботи 

із проблемними платниками, в контексті руйнування схем уникнення від оподат-

кування (ПДФО, акцизний податок, податок на землю). Для реалізації такої ідеї 

варто вжити таких заходів: 

1. Передати органам місцевого самоврядування контрольні функції з адміні-

стрування місцевих податків і зборів щодо виявлення порушень у декларуванні та 

сплаті податків (однак даний захід варто впроваджувати помірковано, зважаючи 

на фактор забезпеченості органів самоврядування відповідними фахівцями).  

2. Розширити повноваження органів місцевого самоврядування щодо прове-

дення профілактики порушень з таких податків як збір за місця для паркування 

транспортних засобів; туристичний збір, та інші місцеві податки; податок на май-

но (до складу якого включаються: податок на нерухоме майно, відмінне від земе-

льної ділянки: плата за землю: транспортний податок).  

3. Забезпечити максимально можливу відповідність вітчизняного законо-

давства в сфері обігу підакцизних товарів правилам і умовам ЄС. Податкове регу-

лювання інвестиційного розвитку виробництва підакцизних товарів в Україні має 

орієнтуватись на перспективи і ключові напрями гармонізації даної сфери з умо-

вами оподаткування операцій з підакцизними товарами в країнах ЄС. Категорія 

підакцизних товарів потребує особливої  уваги в питанні податкового регулюван-

ня інвестиційного розвитку з огляду специфіку таких товарів і на те, що порядок 
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оподаткування операцій з підакцизними товарами часто стає предметом виник-

нення протиріч між Україною та країнами ЄС, а це, в свою чергу, призводить до 

виникнення тіньових ринків транскордонних постачань підакцизних товарів. Та-

ким чином, певна частка фінансового капіталу перетікає з легального сектору 

економіки до сфери більш привабливих нелегальних операцій, прогресує розви-

ток тіньового ринку алкогольних, тютюнових та інших виробів, що спричинює 

додаткові державні витрати на підсилення контролю за операціями з підакцизни-

ми товарами, зростають ризики для здоров’я громадян через хаотичність умов ті-

ньового ринку щодо обігу підакцизної продукції.  

Річний обсяг тіньового обігу Уніфікація правил оподаткування операцій з 

підакцизними товарами в Україні, відповідно до положень Директиви Ради ЄС 

2011/64/ЄС, сприятиме усуненню різниць в умовах економічної діяльності на ри-

нках підакцизних товарів в Україні та ЄС, і дозволить суттєво зупинити процес 

відволікання фінансового капіталу на обслуговування тіньової економіки, скоро-

тить державні витрати на контроль і попередження порушень законодавства в 

сфері обігу підакцизних товарів. Оскільки ключовим економічним фактором тіні-

зації ринку підакцизних товарів наразі є суттєво нижчі ставки акцизного збору на 

тютюнові, алкогольні вироби в Україні, порівняно з країнами ЄС, то доцільним є, 

на наш погляд, доведення національних умов акцизного оподаткування до стан-

дартів країн ЄС, але відбуватись це має поступово. Як свідчать статистичні дані та 

результати досліджень фахівців в сфері акцизного оподаткування [192], країни ЄС 

витрачали на перехід до уніфікованих правил і підвищених ставок акцизного збо-

ру (зокрема, до 90 євро за 1 тисячу цигарок), близько, 12-14 років. Певний перехі-

дний період потрібен і для України, і при цьому мають бути враховані такі клю-

чові фактори впливу на доцільність впровадження підвищених ставок акцизу як 

[192]: реальний рівень доходів населення країни, еластичність та обсяги попиту на 

дану підакцизну продукцію, частка витрат на підакцизні товари в загальному об-

сязі витрат населення, обсяги тіньового ринку, витрати держави на здійснення по-

силеного контролю та попередження незаконного обігу підакцизних товарів, по-



171 

 

ложення міжнародних угод та обов’язків країни щодо гармонізації правил обігу 

підакцизних товарів з іншими країнами, потенційні обсяги капіталовкладень, що 

будуть залучені в офіційний обіг і розвиток ринків підакцизних товарів. 

 

3.5. Методичні підходи до оцінки ефективності пропонованих заходів 

 податкового регулювання інвестиційного розвитку господарських  

систем в умовах реформ 

   

Оцінка ефективності заходів щодо податкового стимулювання розвитку 

економіки має здійснюватись за принципами комплексності і збалансованості ін-

тересів. Можна умовно виділити 3 складові даної проблеми:  

- визначення ступеня неефективності існуючих податкових втрат і пільг, ви-

ражених недоотриманням коштів до бюджетів різних рівнів; 

- формулювання переліку перспективних податкових регуляторів (пільг) з 

обґрунтуванням їхньої цільової інвестиційної спрямованості та з визначенням по-

тенційного ефекту від їхнього впровадження; 

- визначення компенсаційних механізмів для імплементації пропонованих 

податкових регуляторів у вигляді пільг [196].  

Результатом податкового регулювання розвитку економічної системи на на-

ціональному, регіональному та базовому рівнях має стати отримання позитивних 

трансформаційних зрушень та покращення результуючих показників в контексті 

сталого розвитку, оскільки при формуванні нової структури системи господарю-

вання під впливом регулюючих механізмів та заходів має зберігатись баланс інте-

ресів різних верств суспільства. Класичним сполученням елементів сталого роз-

витку вважається триєдність економічної, соціальної та екологічної складових. 

Але деякі суспільні явища, об’єкти і суб’єкти регулювання чинять непрямий, опо-

середкований вплив на стан екологічної складової, зокрема це стосується більшо-

сті основних податків. В податковій системі України всі, без виключення, податки 

чинять вплив на стан екологічної складової розвитку суспільства і на стан навко-
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лишнього середовища, однак ступінь і тіснота такого впливу є різною. Умовно 

можна виділити в податковій системі України податки, які прямо впливають на 

стан навколишнього середовища та екології (так звані, екологічні податки) і пода-

тки, які чинять опосередкований непрямий вплив. 

Так, серед загальнодержавних податків і зборів, згідно статті 9 Податкового 

Кодексу України [108], виділяються такі:  

- податок на прибуток підприємств; 

- податок на доходи фізичних осіб; 

- податок на додану вартість; 

- акцизний податок; 

- екологічний податок; 

- рентна плата; 

- мито. 

Серед місцевих податків і зборів, згідно статті 10 Податкового Кодексу 

України [108], виділяються такі:  

- податок на майно; 

- єдиний податок; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір. 

Як бачимо, з наведеного переліку лише екологічний податок є таким, що 

безпосередньо пов'язаний з регулюванням впливу на довкілля. Також потужний і 

майже прямий вплив має рентна плата. Решта податків є непрямими регуляторами 

і тому доречно вести мову про дотримання екологічного інтересу серед складових 

сталого розвитку опосередковано через систему державного (централізованого 

або децентралізованого) фінансування природоохоронних заходів. Тобто, з точки 

зору податкового регулювання розвитку господарських систем, релевантними 

складовими сукупного суспільного інтересу стейкхолдерів є: економічна (інте-

реси суб’єктів господарювання), соціальна (інтереси населення, найманих праців-

ників та інших соціальних верств), бюджетна (інтереси держави, з позицій напов-
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нення і структурного зрівноваження дохідної частини бюджету для подальшого 

фінансового забезпечення виконання всіх суспільних функцій та реалізації ініціа-

тив, у тому числі екологічних). 

З позицій збалансованості інтересів здійснено оцінку перспектив розвитку 

податкової складової національної економіки в проєкті Національної економічної 

стратегії 2030 [82], а також в альтернативному недержавному варіанті Економіч-

ної стратегії України 2030 [83], розробленому Українським Інститутом майбут-

нього . За трендовим та цільовим сценаріями надається оцінка перспектив розвит-

ку податкової системи України у 2030 році, не в ролі бар’єру та фіскального кон-

фіскатора коштів, але в ролі регулюючої системи, здатної наповнити бюджетні та 

соціальні фонди необхідними і достатніми ресурсами, обсяги потреб в яких і об-

сяги можливого накопичення засобів для їхнього покриття визначають суспільну 

ступінь спроможності національної податкової системи. Пропонується [83] запро-

вадження моделі ефективної і конкурентної податкової системи, яка передбачає:  

- максимальну спрощеність за кількістю податків, порядком їхнього розра-

хунку, нарахування, сплати і звітування; 

- скасування податкових пільг як джерел ризику зловживань та потенційних 

нецільових втрат бюджету; 

- скасування складної системи оподаткування шляхом введення 3-х подат-

кової системи в складі 2-х основних податків для бізнесу і 1 податку для фізичних 

осіб.  Введення 2-х основних податків для бізнесу передбачає -  введення податку 

на продаж споживачеві (замінник сучасного ПДВ, який виключає ланцюг послі-

довної сплати податку на всіх стадіях взаємин і розрахунків представників бізнесу 

між собою), введення податку на виведений капітал (замінник всіх прямих подат-

ків, головним чином – податку на прибуток, але передбачається оподаткування 

лише операцій з вилучення капіталу з господарського обороту без оподаткування 

прибутку у випадку його реінвестування). Введення 1 податку для фізичних осіб – 

це застосування податку на доходи фізичних осіб; 
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- застосування системи єдиних однакових податкових ставок (по 10% на 

кожен з трьох перелічених податків). 

В проєкті декларується [83], що це буде: «найконкурентніша податкова сис-

тема у світі; юрисдикція, де хочеться вести бізнес і заробляти…». Але, з точки зо-

ру визначення ефективності такої новітньої системи оподаткування, яка пропону-

ється в проєкті Економічної стратегії України 2030 [82, 83], виникають ризики 

втрати регулювання за допомогою податків розвитку різних сфер суспільного 

життя. Зокрема, сфер природокористування і обмеження забруднень навколиш-

нього середовища. Без відповідних податків регулювати ці сфери і реалізовувати 

сучасну світову концепцію «забруднювач - платить» буде важко. 

Питання екологічного оподаткування досліджено у роботах як зарубіжних, 

так і вітчизняних учених. Особливої уваги заслуговують напрацювання Пола Екі-

нса стосовно теорії та практики екологічного оподаткування, Майкла Ханеманна 

щодо еволюції екологічних податків, а також Марка Шофелда та Тоули Теодосью, 

які досліджували застосування екологічних податків у розвинених країнах світу. 

Серед вітчизняних науковців варто відзначити праці М.І. Бублик, І.О., Самусевич 

Я.В., Височиної А.В., Солодухи М.В. [198]  та ін. Однак, враховуючи недоскона-

лість існуючої законодавчої бази та відсутність досвіду держави щодо ефективно-

го застосування фіскальних інструментів та забезпечення сталого розвитку еко-

номіки, потреба у використанні прогресивного світового досвіду у сфері екологі-

чного оподаткування залишається актуальною.  

В нашому дослідженні для оцінки ефективності пропонованих заходів щодо 

податкового стимулювання реінвестування прибутку вітчизняними підприємст-

вами на цілі провадження інноваційної діяльності (на фінансування потрібних на-

укових досліджень, надання консультаційних наукових послуг, на підготовку ка-

дрів тощо) пропонується підхід, який вдосконалює раніше пропоновані підходи 

[111] і ґрунтується на обчисленні комплексної віддачі для таких зацікавлених ка-

тегорій учасників: 
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- для суб’єктів господарювання (очікується, що відбуватиметься еконо-

мія обігових коштів за рахунок заощадження на податках в рамках кожного обо-

роту капіталу, стимулюється подальше відтворення капіталу); 

- для держави (створюються передумови для отримання більших бю-

джетних надходжень завдяки збільшенню бази оподаткування після здійснення 

реінвестованим прибутком додаткових оборотів за декілька операційних циклів); 

- для суспільства, в тому числі для новаторів, наукових та освітніх 

установ, фізичних осіб-працівників (вигода полягає в додаткових соціальних ви-

платах і нарахуваннях, в додатковій заробітній платі, що виникатимуть завдяки 

збільшенню кількості операційних циклів). 

Реалізація всіх суспільних інтересів (в тому числі і екологічного), які покла-

дені на державні органи влади, передбачається в даному дослідженні, що буде 

здійснена за рахунок державної складової в загальному інтересі, отриманому в ре-

зультаті регулювання. 

З метою здійснення кількісного вимірювання осікуваного ефекту від засто-

сування пропонованих податкових заходів стимулювання інвестиційної діяльнос-

ті пропонується такий (вдосконалений в порівнянні з попередніми дослідженнями 

наукової школи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України хъ підхідДля формалізації і кількісного обчислення ефекту від про-

понованих заходів щодо застосування інвестиційно-орієнтованих податкових 

пільг пропонуємо такий методичний підхід: 

1. Величина ефекту для суб’єктів господарювання (Efectbus)полягатиме в 

можливості створення більшої доданої вартості (AdVal) завдяки заощадженню на 

податках і збільшенню на цю суму величини капітальних інвестицій, тобто [111]: 

                                                                                      (1) 

Обчислення приросту доданої вартості здійснюється за допомогою функції 

залежності доданої вартості від капітальних інвестицій (CapInv): 

                                                 ,                                  (2)  
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Функція залежності доданої вартості від капітальних інвестицій формалізу-

ється за допомогою рівняння регресії, отриманого шляхом обробки рядів даних в 

програмі Excel. Ряди даних, що використовуватимуться для розрахунку, включа-

ють в себе офіційні статичтичні дані про обсяги валової доданої вартості та капі-

тальних інвестицій в промисловому секторі національної економіки. Який харак-

теризується найбільшою потребою в підтримці інноваційних засобів розвитку і 

який є найбільш сприйнятливим до впровадження інновацій і результує суттєвим 

приростом доданої вартості, з певним часовим лагом (табл. 3.6) 

Таблиця 3.6 - Обсяги валової доданої вартості та капітальних інвестицій в 

Україні, млрд. дол. США 

Роки Валова додана вартість Капітальні інвестиції 

2010 17,98 6,94 

2011 19,40 9,89 

2012 21,70 11,48 

2013 20,70 12,21 

2014 16,40 10,78 

2015 10,80 5,56 

2016 11,40 4,91 

2017 13,50 5,27 

2018 15,07 7,12 

2019 16,90 8,59 

* Сформовано автором за даними [111, 163, 199-201] 

 

Наведені в таблиці 3.6 дані отримані згідно статистичних спостережень Сві-

тового банку [163] Державної служби статистики України [201] та є фіксованими 

на 2010 рік в доларах США, з метою максимального усунення впливу інфляцій-

них явищ.  

Динаміка наведених показників свідчить про нестабільність змін і валової 

доданої вартості, і капітальних інвестицій, а також про вплив на обидва показники 

макроекономічних процесів і змін кон’юнктури. Але між показниками валової до-

даної вартості і капітальних інвестицій наявний достатньо сильний зв’язок, або ж 

наявним є вплив на дані показники одного спільного явища на макрорівні, оскіль-
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ки і капітальні інвестиції (рис. 3.7), і валова додаа вартість (рис. 3.8) характеризу-

ються схожими трендами змін , що видно з характеру кривих на графіках. 

   
Рис. 3.7. Динаміка капітальних інвестицій в промисловому секторі економі-

ки України (в фіксованих цінах 2010р., в дол. США)  

* Сформовано автором за даними [111, 163]  

 

  
 

Рис. 3.8. Динаміка валової доданої вартості в промисловому секторі еконо-

міки України (в фіксованих цінах 2010р., в дол. США) 

 * Сформовано автором за даними [111, 163]  

Дані рисунків 3.7 і 3.8 характеризуються зростанням показників капіталь-

них інвестицій та доданої вартості за останні роки і це пояснюється відсутністю 

на даний момент найсвіжіших даних 2020 року, в якому відбувся потужний вплив 

пандемічних обмежень через коронавірусну кризу. 

Незважаючи на річні коливання обох показників, загальна динаміка у мак-

ровимірі є негативною, про що й свідчать лінії трендів, які характеризуються від-
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носно невеликими значеннями коефіцієнтів детермінації, однак вдало демонстру-

ють загальну тенденцію до падіння капіталовкладень і до зниження валової дода-

ної вартості. Ця тенденція підтверджується даними Світового банку про динаміку 

валової доданої вартості в Україні з 1990 року (рис. 3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка валової доданої вартості в промисловому секторі еконо-

міки України (в фіксованих цінах, в дол. США)  

* Сформовано за даними [163]  

Існуючі тенденції до падіння активності та створення валової доданої вартос-

ті в економіці України свідчать про необхідність застосування механізмів регулю-

вання та пожвавлення інноваційної активності, а також дозволяють визначити спів-

відношення між зміною капітальних інвестицій та валовою доданою вартістю 

[111]. 

Характер такої залежності визначається нами на основі даних регресійного аналі-

зу, за допомогою якого виведено таке рівняння регресії [111]: 

 

                             . 

За допомогою параметризованої функції залежності доданої вартості від ка-

пітальних інвестицій, можна визначити розрахункові обсяги створення доданої 

вартості за рахунок залучення в господарський оборот утриманих від вилучення і 

вивезення капіталів, і реінвестованих в діяльність вітчизняного підприємства. В 

розрахунках будемо використовувати офіційні статистичні дані підприємств най-

Валова додана вартість, млрд. дол. США 
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більш перспективних для інноваційного розвитку видів економічної діяльності  

в Україні в частині їхнього фінансового результату до оподаткування (табл. 3.7, 

3.8). 

Таблиця 3.7 - Фінансові результати до оподаткування підприємств найбільш 

перспективних для інноваційного розвитку видів економічної діяльності  

в Україні, млн. грн.  

  

Код 

за 

КВЕД

-2010 

Фінансовий результат 

фінансовий ре-

зультат (сальдо) 

до оподаткуван-

ня, тис.грн 

підприємства, які одержали 

прибуток 

у % до загаль-

ної кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство 

A  71,48 86,30 94,40 

Транспорт, складське го-

сподарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

H -22,66 74,10 31,48 

Переробна промисло-

вість 
C 51,09 75,60 131,32 

Інформація та телекому-

нікації 
J 18,18 70,40 23,85 

Будівництво F 6,43 72,80 15,41 

* Сформовано автором за даними [111, 200-201] 

 

При визначенні видів економічної діяльності, запровадження інновацій в 

яких є найбільш перспективним, варто орієнтуватись на напрями смарт-

спеціалізації, але за умови відсутності вичерпної статистичної інформації щодо 

стану їхнього розвитку пропонуємо обрати такі види економічної діяльності, які 

класично характеризуються найбільшою інноваційною сприйнятливістю та відпо-

відають пріоритетам щодо сталого розвитку національної системи господарюван-

ня та регіонів, визначеним в стратегічних документах (зокрема в Стратегії розвит-

ку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року [202], в Указі Президента 

України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», №722/2019 
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[203]). Такими видами діяльності є: переробна промисловість; сільське господарс-

тво; транспорт; будівництво; інфокомунікаційні послуги та технології. 

 

Таблиця 3.8 - Розрахунок потенційних обсягів валової доданої вартості, що 

може бути отримана внаслідок залучення прибутку підприємств як капітальні  

інвестиції, млрд. грн.  

 Фінан-

совий 

резуль-

тат при-

бутко-

вих під-

при-

ємств до 

оподат-

кування 

Сума чис-

того прибу-

тку, що мо-

же бути 

отримана 

підприємс-

твами при 

діючій ста-

вці оподат-

кування 

(18%) 

           

Сума чисто-

го прибутку з 

врахуванням 

приросту ва-

лової доданої 

вартості за 

умови впро-

вадження 

пільг для ре-

інвестовано-

го 

ку

             

Сума прирос-

ту чистого 

прибутку 

       = 

             
           

Усього 296,46 243,10 475,08 231,98 

Сільське господарст-

во, лісове господарст-

во та рибне господарс-

тво 

94,40 77,41 151,28 73,87 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур'єрська діяль-

ність 

31,48 25,81 50,45 24,63 

Переробна промисло-

вість 
131,32 107,68 210,44 102,76 

Інформація та телеко-

мунікації 
23,85 19,56 38,22 18,66 

Будівництво 15,41 12,64 24,69 12,06 

* Сформовано автором за даними [111, 132] 
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Оскільки під впливом кризових явищ та низки інших факторів значна кіль-

кість видів економічної діяльності виявилась в загальному підсумку збитковою, 

то доцільним є розрахунок результатів діяльності лише для тих підприємств, які є 

прибутковими.  

При визначенні потенційного обсягу валової доданої вартості підприємств, 

що реалізовуватимуть інноваційні проєкти на умовах звільнення від оподаткуван-

ня реінвестованих фінансових результатів, передбачається зробити такі припу-

щення, які є актуальними, з огляду на тенденції укладання кошторисів інновацій-

них проєктів наукоємного типу: 

- близько 50% від загального фінансового результату підприємств, які 

втілювали інновації та отримували прибуток буде реінвестовано в господарський 

оборот для реалізації інноваційних проєктів;  

- близько 50% витрат на провадження наукоємного проєкту спрямову-

ватиметься на заробітну плату та на соціальні відрахування; 

- близько 40% витрат на провадження наукоємного проєкту спрямову-

ватиметься на закупівлю обладнання, техніки та матеріалів. 

Сумарна економічна вигода, що може бути отримана суб’єктами господа-

рювання завдяки пропозиції звільнення від оподаткування реінвестованої частини 

прибутку, сягає 231,98  млрд. грн. у вигляді приросту чистого прибутку завдяки 

збільшенню валової доданої вартості.  

2. Рішення про можливе впровадження пільг з оподаткування реінвестова-

ного прибутку прийматиметься органами державної влади, тому обґрунтування 

бюджетної ефективності є одним з найважливіших завдань. Величина ефекту для 

держави полягатиме в отриманні більших економічних вигід у вигляді податків і 

зборів, що нараховуватимуться при купівлі засобів виробництва та при оплаті 

праці найманих працівників, в порівнянні з сумою податку на прибуток, який бу-

ло б сплачено при простому оподаткуванні за діючою ставкою – 18%. 

Ефект для держави буде і в довгостроковій перспективі – при інвестуванні 

додаткових фінансових ресурсів зростатиме економічна активність, виникатиме 
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ефект мультиплікації і, відповідно, сума податків, що нараховуються на зростаю-

чу базу оподаткування, буде також збільшуватись. Однак, довгостроковий ефект 

залежатиме від багатьох факторів і від ймовірності прибуткової діяльності, тому 

обмежимось розрахунком поточної вигоди для державної казни від впровадження 

заходів щодо інвестиційного оподаткування для окремих видів економічної діяль-

ності. 

Альтернатива, яка пропонується для держави при застосуванні інвестицій-

ного оподаткування виглядатиме схематично так (рис. 3.10.). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Результативність пропонованого заходу щодо реінвестування 

прибутку підприємства на інноваційні цілі розвитку в порівнянні зі звичайним 

способом оподаткування прибутку підприємств 
* Сформовано автором за даними [111, 176] 

 

Ефект для держави (Effectgov.) у вигляді зростання бюджетних податкових 

надходжень від застосування заходів податкового стимулювання реінвестування 

прибутку в господарський оборот підприємства може бути обчислений, за вдос-

коналеною в порівнянні з попередніми дослідженнями методикою [111], як різни-

ця між сумою податкових надходжень, що можуть бути отримані в результаті ре-

Фінансовий результат (прибуток) до оподаткування 

Звичайний режим оподаткування за 

діючою ставкою 18%  
Застосування 0-ї ставки для операцій реін-

вестування прибутку в господарський 

оборот, переважно на інноваційні цілі 

Прибуток спрямовується на придбання засобів виробництва, на оплату послуг та  най-

маної праці для здійснення господарської інноваційно-орієнтованої діяльності 

Оплата 20% ПДВ в ціні придбання 

засобів виробництва, оплати послуг 

Сплата податку на доходи фізичних 

осіб, ЄСВ та військового збору при 

нарахуванні і виплаті заробітної 

плати 

Додаткові вигоди і операційні цик-

ли відсутні  Моментна  втрата податкових надхо-

джень, але початок додаткових операцій-

них циклів з додатковими вигодами 

Створення нової доданої вартості і фінан-

сового результату з можливістю повторно-

го реінвестування 
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інвестування ресурсів в додаткові операційні цикли  підприємства та сумою пода-

тків, які будуть отримані в результаті звичайного способу оподаткування прибут-

ку : 

 

                                                          

                                             ,                       (3) 

 

де: Profit – прибуток до оподаткування; 

RateStaffCosts – частка витрат на заробітну плату в загальній структурі ви-

трат підприємств України [200, 201]; 

VATrate – ставка податку на додану вартість; 

Allovance – інтегральна ставка, що враховує нарахування і утримання із за-

робтної плати податків і зборів (ЄСВ, ПДФО, військовий збір); 

ProfTaxRate – ставка податку на прибуток. 

 

На основі даних про обсяги можливого залучення в процес інноваційного 

розвитку ресурсів, реінвестованих підприємствами, проведемо розрахунок бю-

джетної ефективності пропонованих заходів, табл.3.9. 

Результатом розрахунку бюджетної ефективності за обраними видами еко-

номічної діяльності є стійке перевищення вигід при застосуванні пропонованих 

заходів над сумою податку на прибуток, що може бути отриманий при традицій-

ному оподаткуванні, а загальна вигода для держави у вигляді різниці між оподат-

куванням фінансового результату, за існуючим та пропонованим варіантами, 

складе 20 млрд. грн. вже в перший податковий рік застосування пропонованого 

підходу до оподаткування лише виведеної з господарського обороту частки фі-

нансового результату. В наступний рік, після запровадження пропонованого під-

ходу з оподаткування виведеного фінансового результату, приріст обсягів зби-

рання податків складе 38,67 млрд. грн. в порівнянні з сумою податків, зібраних за 

існуючою системою. 
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Таблиця 3.9 - Розрахунок бюджетної ефективності законодавчої норми з ре-

інвестування прибутку через фінансування наукових досліджень, млрд. грн.  

  Фінансовий 

результат 

прибутко-

вих підп-

риємств до 

оподатку-

вання 

Сума по-

датку на 

прибуток, 

що може 

бути на-

рахована 

за діючою 

ставкою 

(18%) 

Сума альтернатив-

них податків-

компенсаторів(ЄСВ, 

ПДВ, податок на до-

ходи фіз. осіб, війсь-

ковий збір), які бу-

дуть нараховані у 

випадку реінвесту-

вання 50% фінансо-

вого результату 

Сума податків в 

наступному періо-

ді у випадку реін-

вестування 50% 

фінансового ре-

зультату і вилу-

чення інших 50% з 

оподаткуванням 

податком на при-

буток 

Загальна 

сума 

Приріст 

порівня-

но з ба-

зовим 

варіан-

том 

Загальна 

сума 

Приріст 

порів-

няно з 

базовим 

варіан-

том 

1 2 3 4 5=4-3 6 7=6-3 

Усього: 296,46 53,36 73,36 20 92,03 38,67 

Сільське гос-

подарство, лі-

сове господар-

ство та рибне 

господарство 

94,4 16,99 23,36 6,37 29,31 12,32 

Транспорт, 

складське гос-

подарство, по-

штова та ку-

р'єрська діяль-

ність 

31,48 5,67 7,79 2,12 9,77 4,1 

Переробна 

промисловість 
131,32 23,64 32,5 8,86 40,77 17,13 

Інформація та 

телекомунікації 
23,85 4,29 5,9 1,61 7,4 3,11 

Будівництво 15,41 2,77 3,81 1,04 4,78 2,01 

 
* Сформовано автором за даними [111, 199-201] 

 

3. Розрахунковий ефект для суспільства (Effectsocial) від застосування підходу 

до реінвестування фінансового результату в господарський оборот полягатиме у 

виникненні додаткових виплат населенню у вигляді заробітних плат, податкових 

утримань, соціальних нарахувань і відрахувань тощо (табл. 3.10). Розрахунок сус-

пільної ефективності пропонованого заходу щодо податкового стимулювання ре-
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інвестувань в господарський оборот пропонується здійснювати за допомогою та-

кої формули:  

                                        

                                  ,                       (3) 

де: Profit – прибуток до оподаткування; 

RateStaffCosts – частка витрат на заробітну плату в загальній структурі ви-

трат підприємств України [200, 201]; 

Allovance – інтегральна ставка, що враховує нарахування і утримання із за-

робтної плати податків і зборів (ЄСВ, ПДФО, військовий збір); 

 

Таблиця 3.10 - Суспільна ефективність звільнення від оподаткування  

прибутку, реінвестованого в господарський оборот 

  Фінансо-

вий ре-

зультат 

прибутко-

вих підп-

риємств до 

оподатку-

вання, 

млн. грн. 

Частка 

заробіт-

ної пла-

ти в 

структу-

рі ви-

трат, % 

Потен-

ційна су-

ма заро-

бітної 

плати при 

реінвес-

туванні 

прибутку, 

млн. грн. 

Сума 

єдиного 

соціаль-

ного вне-

ску, млн. 

грн. 22% 

Загальний 

ефект, 

млн. грн. 

Усього 296,46 7,8 22,66 4,99 27,65 

Сільське господарст-

во, лісове господарс-

тво та рибне госпо-

дарство 

94,4 25,5 12,04 2,65 14,68 

Транспорт, складське 

господарство, пошто-

ва та кур'єрська дія-

льність 

31,48 17,3 2,72 0,60 3,32 

Переробна промисло-

вість 
131,32 7,7 5,06 1,11 6,17 

Інформація та теле-

комунікації 
23,85 18,9 2,25 0,50 2,75 

Будівництво 15,41 7,7 0,59 0,13 0,72 

* Сформовано автором за даними [111, 199-201] 
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При здійсненні податкового стимулювання інвестицій шляхом повторного 

капіталовкладення в господарський оборот зростатимуть не лише прямі вигоди у 

вигляді виплат працівникам, але й непрямим методом підвищуватиметься рівень 

добробуту, рівень купівельної спроможності, попиту.  Розрахункова фінансова 

вигода для суспільства від застосування пропонованого заходу податкового сти-

мулювання реінвестування прибутку  може складати більше, ніж  27,5 млрд. грн. 

Обчислені нами обсяги економічної вигоди є потенційно можливими і змінюва-

тимуться під впливом реальних зрушень, впливом реформ та інших факторів. Але 

наведені результати оцінки суспільної результативності пропонованого підходу 

до податкового стимулювання реінвестування прибутку свідчать про доцільність 

їхньої практичної  апробації. Проведені розрахунки демонструють ефективність 

авторської пропозиції і спираються на реально доступні статистичні дані. 

Контекст податкового стимулювання інвестиційного розвитку з інновацій-

ною спрямованістю передбачає також питання забезпечення людського розвитку  

завдяки фінансуванню підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації 

(рис.3.11):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.11. Пропонований підхід до податкового стимулювання інвестицій в 

підготовку фахівців та людський розвиток  в Україні 

* Сформовано автором за даними [111, 176] 

Стимулювання інвестиційного співробітництва між науковими установами, 

ЗВО та роботодавцями в сфері підготовки, аспірантів та докторантів характеризу-

Державний бюджет Власні кошти осіб, 

що навчаються 

Наукові установи, заклади освіти (навчальний, науковий процес) 

Отримання результату з підвищення якості під-

готовки фахівця (аспірант або докторант, що за-

хистив роботу, дипломований фахівець, зі спеці-

алізацією, потрібною реальному підприємству 

Отримання ефекту від підготовки фахівця, віддача на інвестовані ресурси реальне або по-

тенційне підвищення економічних вигід, відтворення інвестицій 

Кошти вітчизняних 

підприємств 

Покращені умови оподаткування послуг з 

навчання, усунення подвійного оподатку-

вання (ПнП+ПДФО), штучних снакцій 
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ється позитивними результатами у вигляді того, що відбувається задоволення по-

треб здобувачів освіти, роботодавців, держави, виникає елемент стратегічного 

планування і узгодження процесів підгтовки фахівців з попитом на них на ринку 

праці, оскільки сам дипломований здобувач отримує бажану освіту на основі ін-

вестиційного забезпечення від підприємства, спрямовується на роботу на таке пі-

дприємство і сам роботодавець отримує можливість вирішувати проблему підго-

товки кадрів для потреб і профілю свого підприємства. Окрім задоволення інте-

ресів функціонального характеру для учасників такого співробітиництва можли-

вими стають і додаткові економічні вигоди, які забезпечуватимуться завдяки 

зняттю обмежень щодо максимально дозволеного розміру включення до складу 

витрат з метою обчислення податку на прибуток сум, інвестованих в навчання, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації співробітників, а також завдяки застосу-

ванню нульової ставки з податку на прибуток при інноваційно-орієнтованому ре-

інвестуванні прибутку підприємства на цілі підготовки кадрів; 

- для самих здобувачів (працівників підприємств) це надає можливість отри-

мати освіту на засадах покриття перспективними роботодавцями витрат з навчан-

ня (також вирішується проблема з працевлаштуванням) на основі використання 

інструментарію інвестування в особистісний розвиток; 

- для роботодаців – підприємств реального сектору економіки вирішувати-

меться в такий спосіб проблема підготовки кадрів,залучення до роботи кваліфіко-

ваних працівників, відбуватиметься заощадження коштів завдяки пропонованим 

пільговим підходам до оподаткування операцій з інвестування на підготовку кад-

рів; 

- для держави пропонований підхід також є ефективним і доцільним, оскільки 

відбуватиметься заощадження бюджетних коштів на фінансування підготовки пе-

вної частини фахівців, а також виникатимуть додаткові податкові надходження 

від реінвестування прибутку в процес підготовки кадрів, в ході якого нараховува-

тимуться соціальні збори, податки на заробітну плату і на додану вартість. Для пі-

дтвердження факту бюджетної ефективності застосування пільгового режиму 

оподаткування процесу реінвестування прибутку підприємсцілі тв на фінансуван-

ня підготовки кадрів як одного з пріоритетних напрямів інноваційного розвитку 
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проведемо такі розрахунки, які вдосконалюють результати наших попередніх до-

сліджень [111]: при звичайному оподаткуванні прибутку підприємств до бюджету 

надходить 18% від суми податку на прибуток, але при реінвестуванні відбуваєть-

ся використання такого фінансового ресурсу на цілі провдення освітньої та нау-

кової діяльності, яка потребує нарахування і виплати заробітних плат (всередб-

ньому питаома вага даної статті витрат становить від 40% до 95%), оплати послуг, 

закупівлі технічного приладдя, інших матеріальних цінностей, що тягне за за со-

бою податкові платежі, що забезпечують доходи бюджетів (Табл. 3.11). Реально 

можуть складатись різні варіанти розподілу витрат на покриття потреб підготовки 

кадрів та інші інноваційні цілі розвитку вітчизняних підприємств, але доцільним 

буде розгляд декількох варіантів податкових наслідків і бюджетної ефективності 

при здійсненні: звичайного оподаткування прибутку за ставкою 18%, оподатку-

вання операцій, що виникають при реінвестуванні прибутку на науково-освітні 

цілі з такими варіантами розподілу витрат: 100% витрат на оплату праці; або 40% 

- на оплату праці, решта-60% - на закупівлю матеріальних цінностей. 

Таблиця 3.11 – Порівняння бюджетної ефективності варіантів інвестиційно-

го забезпечення підготовки кадрів та інших витрат на інноваційний розвиток 

Додаткові податкові на-

дходження, які виника-

ють при реінвестуванні 

на цілі підготовки кадрів 

частини прибутку, на-

приклад, зі 100 тис. грн. 

І варіант: без 

реінвестування 

100000*18%= 

18000грн. 

Податок на 

прибуток 

І варіант: 100% витрат 

на оплату праці 

ІІ варіант: 40% - на 

оплату праці, решта-

60% - на закупівлю ма-

теріальних цінностей, 

обладнання, оплату сто-

ронніх послуг тощо 

Нарахування – сплачуються за рахунок роботодавця – підприємства, установи, 

шо здійснює освоєння інвестованих коштів на інноваційні цілі 

Єдиний соціаль-

ний внесок 

- 100000*22% = 22000 

грн. 

40000*22% = 8800 грн. 

Податок на дода-

ну вартість 

- Немає 60000*20% = 12000 грн. 

Утримання – сплачуються шляхом вирахування із доходів найманих працівників (нау-

ковців, викладачів), залучених до процесу підготовки кадрів 

Військовий збір 

(утримання) 

- 100000*1,5% = 1500 

грн. 

40000*1,5%  = 600 грн. 

Податок на дохо-

ди фізичних осіб 

- (100000-1500)*18% = 

17730 грн. 

(40000-600)*18% = 7092 

грн. 

Разом: 0 41230 грн. 28492грн. 
*Сформовано автором за даними [108, 111, 174, 175] 
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Застосування пропонованого підходу до податкового стимулювання інвести-

цій на цілі інноваційного розвитку у вигляді пільгового оподаткування реінвесту-

вання прибутку підприємств для фінансування підготовки кадрів характеризуєть-

ся достатньо високою ефективністю для бюджету. Певна втрата може відбуватись 

через затримку податкових надходжень (не відразу, як при звичайному оподатку-

ванні), а через два-три тижні, в нормальному режимі – до місяця – коли на реінве-

стовані і витрачені ресурси нараовуватимуться додаткові податки і платежі, і їхня 

величина буде в більш ніж 1,5-2 рази вищою, аніж при звичайному оподаткуванні 

без пропонованих заходів підтримки реінвестування.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1) На основі визначених закономірностей інвестиційного розвитку націона-

льної економіки в умовах реформ та особливостей розвитку податкової системи 

доведено висунену гіпотезу про доцільність розробки і впровадження заходів і 

механізмів щодо вдосконалення податкового стимулювання економічного за та-

кими напрямами як:  

- забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту населення і 

реалізація підприємницької ініціативи; 

- забезпечення створення високої доданої вартості в національній економіці, 

сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно важливих видах еконо-

мічної діяльності; 

- підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності вітчиз-

няної економіки; 

- формування системи економічно спроможних територіально-господарських 

систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах розподілу праці в про-

цесі ефективного використання локальних ресурсів для участі в місцевому, націо-

нальному та міжнародному економічному обміні; 

- підвищення ефективності і цільової орієнтованості системи податкового 

сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних функцій, зменшен-

ня нецільових втрат. Сформовані напрями відповідають детермінантам Націона-
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льної економічної стратегії України до 2030 року та Цілям сталого розвитку 1, 2, 

3, 4, 9, 11. 

2) Запропонована реалізація таких регуляторних заходів щодо податкового 

стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки: 

- запровадження механізму стимулювання реінвестування фінансового ре-

зультату в господарський оборот за допомогою норм Податкового кодексу Украї-

ни щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток  реінвестованого ві-

тчизняними підприємствами прибутку (повністю або частково), фактично це – 

аналог податку на виведений капітал. Пропонований підхід апріорі дозволяє ви-

значити його вигідність, виходячи з розміру ставок оподаткування (сукупність ве-

личин ставок оподаткування всіма можливими податками, які виникають в проце-

сі реінвестування та витрати в господарському обороті фінансових ресурсів є в 

буль якому випадку вищою за базову ставку податку на прибуток); 

- заходи щодо стимулювання інвестиційної підтримки інноваційної активнос-

ті в національній економіці та розвитку соціального капіталу і реалізації підприє-

мницької ініціативи, сутність яких полягає у знятті бар’єрів щодо провадження 

співпраці між підприємствами, між бізнесом-наукою-освітою-державою-

населенням в сфері генерації, трансферу інновацій, підготовки кадрів, здобуття 

якісної освіти, збільщення людського та соціального капіталу; 

- заходи щодо підвищення цільової інвестиційної орієнтованості податкових 

пільг, які полягають у застосуванні попроєктного підходу (тобто орієнтації на ін-

вестиційний проєкт як на одиницю обліку) в адмініструванні податків, у скасу-

ванні обтяжливого і збиткового для держави порядку відшкодування ПДВ; 

- заходи щодо скорочення податкових втрат, пов’язаних із застосуванням ди-

ференційованих ставок податок на прибуток для різних видів економічної діяль-

ності, які не становлять системної стратегічної важливості для розвитку націона-

льної економіки, зокрема, в частині пониженої 3-ї ставки для оподаткування опе-

рацій іноземного перестрахування, які фактично являють собою канал вивезення 

капіталу (потенційних інвестицій для національної економіки) за кордон. Сутність 

пропонованих заходів скорочення непродуктивного вивезення капіталу (інвести-

ційних ресурсів) за кордон полягає в оподаткуванні податком на прибуток опера-

цій по вилученню капіталу з господарського обороту і звільнення від стягнення 

18% податку на прибуток з операцій реінвестування; 
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- заходи щодо застосування трансфертного ціноутворення (за реальними се-

редніми ринковими цінами) також визначено в даному дослідженні як одни із 

способів попередження нецільових податкових втрат від заниження бази оподат-

кування податками на прибуток та на додану вартість; 

- запропоновано здійснити приєднання до загальноєвропейської системи на-

рахування і сплати акцизних податків як елементу уніфікації податкових політик і 

правил та скорочення рівня тінізації вітчизняного ринку підакцизних товарів як 

секредовища залучення стратегічних інвесторів;  

-  податкові заходи щодо підвищення економічної спроможності територіаль-

но-господарських утворень шляхом обґрунтування найкращих регуляторних яко-

стей у єдиного податку для провадження податкового регулювання на базовому 

рівні; та запровадження механізму непрямого стимулювання добробуту населення 

громад із використанням Податку на доходи фізичних осіб.  

4) Визначено, що податкові важелі стимулювання інвестиційної актив-

ності в умовах впливу рефом повинні базуватиись на принципах комплексної 

ефективності і включати в себе систему релевантих, дійсно дієвих заходів підтри-

мки. З метою реалізації даного підходу було проаналізовано за набором критеріїв 

регуляторну спроможність ряду податків і встановлено, що для імплементації 

концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в територіальних громадах, 

в умовах реформи місцевого самоврядування, найбільшою придатністю для вико-

нання регуляторних функцій характеризується єдиний податок з підприємців. 

5) запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності податкового 

стимулювання інвестиційного розвитку економіки, який передбачає оцінку відда-

чі від стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки для бізнесу, 

держави і суспільства на основі ступеневої функції залежності капітальних інвес-

тицій від валової доданої вартості. Даний підхід дозволив довести економічну 

ефективність пропонованих механізмів і заходів щодо податкового регулювання 

національної економічної системи в умовах сучасних реформ. 

Основні результати дослідження за розділом 3 даної дисертаційної роботи 

опубліковані в наукових працях здобувачки [113, 168, 169, 174, 175, 176, 180, 181, 

182, 184, 185] 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішен-

ня важливого наукового завдання що виявляється у розробці теоретико-

методичного забезпечення реалізації регуляторних та стимулюючих функцій по-

датків в контексті активізації інвестиційної діяльності в розвиток, структурне 

оновлення і підвищення ефективності функціонування національної економіки в 

умовах впливу ряду сучасних реформ, зокрема, реформ місцевого самоврядуван-

ня, децентралізації, адміністративно-територіального устрою. 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що об’єктивним фактором, який обумовлює використання 

податків як регуляторів інвестиційного економічного розвитку є властива спро-

можність податків бути дієвим фінансово-економічним важелем, здатним вплива-

ти на прийняття рішення майже будь-яких індивідів та колективних суспільних 

утворень щодо спрямування ресурсів на провадження певного виду активності з 

метою отримання на виході передбачуваного результату з відповідними наслідка-

ми у вигляді сум податкових зборів і платежів. 

2. Обґрунтовані концептуальні засади податкового регулювання інвестицій-

ного розвитку національної економіки в умовах реформ, основу яких складають 

такі стратегічні документи як Концепція реформування місцевого самоврядуван-

ня, Стратегія сталого розвитку Україна 2030 Національна стратегія економічного 

розвитку 2030, Цілі сталого розвитку, Угоди про участь України в міжнарожних 

інтеграпційних обєднаннях (Про Асоціацію з ЄС, Про участь в СОТ), Угода з 

МВФ, Положення політик і програм ЄС. Відповідно до завдань реформування на-

ціональної економіки, визначених в основних стратегічних документах, які фор-

мують інституціональну рамку і визначають сутність реформ в країні, нами сфор-

мульовані такі задачі для податкового стимулювання інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку як: формування економічно спроможних територіально-

господарських систем на основі підтримки співробітництва громад та ефективно-

го використання місцевих ресурсів; забезпечення відтворення та реінвестування 
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капіталу, максимізація доданої вартості, стимулювання інноваційності, наукоєм-

ності та технологічності національної економіки, сприяння людському розвитку і 

добробуту, усунення непродуктивних фінансових втрат (нецільових податкових 

пільг та відтоку інвестицій) в економіці. 

3. На основі системного аналізу теоретичних основ податкового регулюван-

ня інвестиційного розвитку економіки визначено сутність і структуру  категорії 

«податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки» в складі таких 

елементів як: домінуючі тенденції, родове поняття та істотні ознаки.  

Категорія «податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки» в су-

часних умовах впливу структурних реформ в національній економіці  визначаєть-

ся як цілеспрямований спонукаючий вплив на інвестиційне забезпечення еко-

номічної активності суб’єктів господарювання в проєктно-орієнтованому вимірі, 

який має на меті залучення капіталовкладень в пріоритетні сфері діяльності, 

здійснюється з допомогою податків, органами центрального та локального дер-

жавного управління за принципом субсидіарності та в межах повноважень, вста-

новлених чинним законодавством, в напрямах, обумовлених потребами продук-

тивних сил в збалансованому результаті (в економічному, соціальному, бюджет-

ному вимірах), за ознакою функціональності та на основі підтримки залучення, 

відтворення та реінвестування капіталу, забезпечення інноваційності розвитку 

економіки. 

4. Сформульовані теоретико-методичні засади дослідження процесу подат-

кового стимулювання інвестиційної активності в національній економіці в умовах 

впливу реформ в складі: концептуального підґрунтя, сформованого на основі по-

ложень релевантних стратегічних документів в сфері стимулювання економічного 

розвитку із залученням податкових та інвестиційних  інструментів; принципів ці-

льової спрямованості, окупності і сталості, проєктної-орієнтованості, функціона-

льності, спроможності, рівноважності і зближення, забезпечення інноваційності і 

структурного оновлення; класифікації функцій податкової системи як регулятора 

інвестиційної діяльності; гіпотез про необхідність активізації інвестиційного роз-
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витку економіки України за напрямами: 1) людський розвиток, добробут, реаліза-

ція підприємницької ініціативи; 2) сприяння залученню і відтворенню капіталу; 3) 

підтримка інноваційності розвитку; 4) економічна спроможність і співробітництво 

громад 5) ефективність,  цільова орієнтованість податкового сприяння економіч-

ному розвитку, зменшення нецільових втрат; методичних підходів до оцінки ста-

ну податкового стимулювання інвестиційного і загального економічного розвитку 

в країні, до податкового стимулювання інвестиційного розвитку економіки, до 

оцінки результативності податкового стимулювання інвестиційного розвитку 

економіки. 

5. В результаті аналізу теоретичних основ дослідження процесів податково-

го регулювання інвестиційної активності економіки, вивчення трендів податково-

го регулювання інвестиційних систем країн ЄС,  визначено, що децентралізова-

ний підхід до застосування податкових регуляторів інвестиційної активності є 

найбільш розповсюдженим і дієвим. Виокремлено 3 основні етапи еволюції нау-

кових шкіл і поглядів на проблему децентралізованого регулювання інвестиційно-

го розвитку національних економік, які характеризуються зміною потреб суспіль-

ства в формуванні податкових умов сприяння відкритості транснаціональних рин-

ків, підтримці індивідуальних умов розвитку територіально-господарських сис-

тем, в сприянні імплементації принципів сталості розвитку регіональних податко-

вих, інвестиційних та економічних систем. Визначено, що головною концептуа-

льною ідеєю, яку покладено в основу політики податкового регулювання і стиму-

лювання інвестиційного розвитку в країнах ЄС є забезпечення гармонізації і дося-

гнення збалансованості соціально-економічного розвитку. Тому при імплемента-

ції кращих європейських практик в сфері податкового регулювання на теренах 

України обґрунтовано необхідність дотримання таких стратегічних напрямів за-

гальної концепції податкового регулювання економічного розвитку як: збалансо-

ваний і гармонійний розподіл податкового навантаження; мінімізація бюрократи-

чних та інших адміністративно-дозвільних процедур; сприяння поступальному 
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економічному розвитку в розрізі пріоритетних проєктів; сприяння формуванню 

точок економічного зростання. 

6. Визначено ключові закономірності розвитку інвестиційної системи в 

Україні, які стали основою для визначення застосування податкових заходів регу-

лювання, а саме:  динаміка і структура інвестиційного процесу в Україні характе-

ризується певною усталеністю і відсутністю якісних позитивних зрушень. Так, 

позитивна динаміка капітальних інвестицій в діючих цінах в національній валюті 

при перерахунку в доларовий еквівалент у фіксованих цінах, насправді, перетво-

рюється на негативну. Структура джерел забезпечення капітального інвестування 

в Україні за останні роки залишається майже незмінною, найбільшу частку капі-

таловкладень забезпечують власні кошти підприємств і організацій (більше 60% 

капітальних інвестицій за всі роки незалежності країни), а ресурси фінансового, 

банківського, кредитного секторів, залишаються недостатньо використаними (8-

12% в загальній структурі). Зростання частки бюджетного фінансування (12-20%) 

інвестиційного процесу спричинене найбільшою мірою результатами реформи 

децентралізації і наданням допомоги новоутвореним ОТГ за рахунок Державного 

фонду регіонального розвитку. Іноземні інвестиції  в Україні не характеризуються 

інституціональною, довгостроковою природою і мають походження з офшорних 

зон (Кіпр, Віргінські острови тощо) або з країн, що закріплюють в Україні сиро-

винний тип спеціалізації (агрохолдинги з Нідерландів), і за своєю часткою (від 3% 

до 0,3%, а всередньому 1% на рік) не здатні суттєво вплинути на характер еконо-

мічного розвитку і призвести до позитивних трансформаційних зрушень. 

7. За допомогою методичного підходу до оцінки регуляторної спроможності 

податкової системи України здійснено вимірювання ефективності застосування 

важелів податкового стимулювання економічної та інвестиційної активності.  В 

основу методичного підходу покладено ідею визначення відповідності системи 

податкового регулювання таким 5-ом критеріям: загальна оцінка рівня податково-

го навантаження; доцільність та результативність наданих податкових пільг; по-

даткове стимулювання людського розвитку; розвиток податкового регулювання 
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територіально-господарських систем; підтримка інвестиційної та інноваційно-

технологічної спрямованості економічного розвитку. 

8. Виявлено, що номінальні ставки основних податків в Україні мають зна-

чення близьке до середніх в Європі, але незбалансованим є навантаження на різні 

верстви суспільства і на категорії об’єктів оподаткування. Так, найвищим є наван-

таження на операції придбання кінцевими споживачами товарів та послуг (більше 

44%), також зависоким є навантаження податків і зборів на доходи фізичних осіб 

у вигляді заробітних плат та інших трудових виплат, а операції заробляння коштів 

фізичними особами і подальшого їхнього витрачання на придбання предметів 

споживання і послуг викликають податковий тягар в майже 86%, що є завеликим і 

призводить до офіційного заниження показників зайнятості населення, до ухи-

лення від сплати податків і зборів з доходів фізичних осіб. Стабільне перевищен-

ня співвідношення бюджетних доходів до ВВП в Україні порівняно з іншими кра-

їнами свідчить про зависоку податкоміскість вітчизняного ВВП. Суми бюджетних 

втрат від нецільових пільг з основних податків і зборів, а також обтяжлива прак-

тика касового відшкодування ПДВ створюють враження про несприятливість 

впливу системи податкового регулювання економічного та інвестиційного розви-

тку в Україні.   

9. В результаті проведення аналізу стану податкової системи України в кон-

тексті визначення перспектив провадження податкового регулювання інвестицій-

ного  розвитку в умовах реформування системи місцевого самоврядування вияв-

лено такі закономірності: 

- за показником реального навантаження на ВВП у вигляді стягнення подат-

ків і платежів в бюджет, Україна, починаючи з 2011-2014 років, випереджає краї-

ни Центральної Європи та Азії, а середні світові показники – суттєво перевищу-

ють протягом всього періоду дослідження (з 2005 року по теперішній час), що пі-

дтверджує гіпотезу про перевищення реального податкового навантаження на 

економічну систему в Україні існуючі світові усереднені показники і норми, про 

надмірну централізованість системи податків в національній економіці; 
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- найбільш суттєву роль в контексті наповнення дохідної частини бюджетів 

серед місцевих податків і зборів в Україні відіграє податок на доходи фізичних 

осіб, а найкращі регуляторні можливості є притаманними єдиному податку. Од-

нак така ситуація є характерною для територіальних громад, де наявною є розви-

нена локальна підприємницька мережа та, відповідно, існуюча база для нараху-

вання даного податку. В депресивних територіальних громадах, де відсутня нор-

мальна підприємницька активність відбувається слабке наповнення дохідних час-

тин бюджетів за рахунок внутрішніх ресурсних платежів (здебільшого – це пода-

ток на землю, на нерухоме майно, орендна плата за землю). Для таких територіа-

льних громад необхідним є негайне відновлення економічної спроможності на ос-

нові створення економічного базису для подальшого сталого розвитку – розбудо-

ва мережі територіально-господарських утворень з ефективним використанням 

локальних ресурсів і їхнім переторенням на продукцію з високою доданою вартіс-

тю. 

10. В результаті апробації розробленої системи критеріїв, що визначають 

придатність податку для здійснення регуляторного впливу на економічний розви-

ток територіальної громади встановлено, що найбільш доцільним є використання 

як регулятора єдиного податку для суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

оскільки даний податок є достатньо гнучким в плані встановлення індивідуальних 

ставок на місцевому рівні, він є суспільно і фінансово значущим для малих підп-

риємців, а відтак характеризується високою еластичністю регулювання, але для 

бюджетів місцевих громад він носить важливий характер, проте другорядний, пі-

сля податку на доходи фізичних осіб і тому пільги з даного податку можуть бути 

компенсовані без суттєвих бюджетних втрат. Використання податку на прибуток 

підприємств, як регулятора економічної активності і стимулятора залучення інве-

стицій, має значний потенціал, але потребує суттєвих трансформацій національ-

ного податкового законодавства. 

11. Обґрунтовано, що основними цілями податкового стимулювання інвес-

тиційного розвитку економічної системи в умовах реформ мають бути стимулю-
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вання відтворення, реінвестування та інноваційної спрямованості розміщення ка-

піталу, збільшення доданої вартості і забезпечення децентралізованої підтримки 

економічної спроможності локальних господарських систем територіальних гро-

мад, як точок економічного зростання, підтримка людського розвитку, підвищен-

ня загальної ефективності податкової системи і скорочення непродуктивних втрат 

бюджетів від застосування нецільових податкових пільг без інвестиційної спря-

мованості. Відповідно до сформульованих напрямів стимулювання інвестиційно-

го розвитку національної економіки в умовах реформ обґрунтовано положення 

запровадження регуляторних податкових заходів:  

- підвищення економічної спроможності територіально-господарських 

утворень шляхом обґрунтування найкращих регуляторних якостей у єдиного по-

датку для провадження податкового регулювання на базовому рівні;  

- запровадження механізму непрямого стимулювання добробуту населення 

громад із використанням Податку на доходи фізичних осіб; 

- запровадження механізму стимулювання реінвестування фінансового ре-

зультату в господарський оборот за допомогою норми Податкового кодексу Укра-

їни щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток реінвестованого ві-

тчизняними підприємствами прибутку; 

- стимулювання інвестиційної підтримки інноваційної активності в націона-

льній економіці та розвитку соціального капіталу і реалізації підприємницької 

ініціативи, сутність яких полягає у знятті бар’єрів щодо здійснення співпраці між 

підприємствами, між бізнесом-наукою-освітою-державою-населенням в сфері ге-

нерації, трансферу інновацій, підготовки кадрів, здобуття якісної освіти; 

- підвищення цільової інвестиційної орієнтованості податкових пільг, які 

полягають у застосуванні по проектного підходу (тобто орієнтації на інвестицій-

ний проект як на одиницю обліку) в адмініструванні податків, у скасуванні обтя-

жливого і збиткового для держави порядку відшкодування ПДВ, в забезпеченні 

переходу від податку на додану вартість до податку на оборот, в запровадженні 

порядку трансфертного ціноутворення ПДВ та податку на прибуток, відшкоду-
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ванні ПДВ лише виробникам, застосуванні європейського підходу до обчислення 

акцизів, в застосуванні соціально справедливої шкали ПДФО. 

12. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності податкового 

стимулювання інвестиційного розвитку економіки, який передбачає визначення 

віддачі від стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки для 

бізнесу, держави і суспільства, обчисленої на основі ступеневої функції залежнос-

ті капітальних інвестицій від валової доданої вартості. Розрахункова комплексна 

результативність (в економічному, соціальному та бюджетному вимірах) від реін-

вестованого в господарський оборот капіталу суттєво перевищує можливі пільгові 

втрати і може сягати більше 200  млрд. грн. на рік у вигляді приросту валової до-

даної вартості, але характеризується певним часовим лагом від моменту запрова-

дження пільг до отримання віддачі (від тижня до декількох місяців для різних ка-

тегорій заходів). Даний підхід дозволив довести економічну ефективність пропо-

нованих механізмів і заходів податкового стимулювання інвестиційного розвитку 

національної економічної системи в умовах сучасних реформ.  

Основні результати дослідження опубліковані здобувачкою в наукових 

працях [35, 36, 112, 113, 114, 155, 156, 168, 169, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 184, 

185] 
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Додаток А 

Генезис наукових теоретико-прикладних розробок в сфері децентралі-

зації податкового регулювання інвестиційного розвитку економіки* 
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1980-2010рр. 

Вейнгаст Б.  

[100], Сібрайт 

П.[101], 

Lockwood Б. 

[102], Пітчей 

Дж. та Левчен-

кова С. [103], 

Біслей Т. та Ко-

ут С. [104], 

Wagner [105], 

Шан А. [106], 

Оатс В.[107] 
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2010- і донині триває 

дослідження 

ОЕСР (2013) [86] та Міжна-

родного валютного фонду 

[58, 87], Світового банку 

[61], Мартінез-Вазкез Х., 

[91], Б. Саланьє [12] 

Ауербах А. та Галє В. [13, 

17], Боррегоа  А., Лопез С., 

Ферреірас С. [2], Славінс-

кайте Н. [56], Іванов Ю.Б. 

[30], Варналій З.С [31], 

Єфименко Т.І. [57-58], Іва-

нова О.Ю. [38-41], Слатвін-

ська М.О. [42-47], Крисова-

тий А. [60], Пашко П.В. 

[63], Тарангул Л.Л. [61], 

Мельник В.М. [62], Корить-

ко Т. Ю., Крук О. М. [93], 

Сторонянська І.З. [94], Са-

мусевич Я.В. [64-67], Висо-

чина [66], Демків І. [95], 

Слобожан [96] та інші. 

 

Сутність і ос-

новні положен-

ня розроблених 

теорій та мето-

дик 

Основна мета по-

даткової децентра-

лізації - створення 

точок економічно-

го зростання як 

засобу виведення 

територіальних 

економічних сис-

тем із кризи, а в 

подальшому – як 

стабільний спосіб 

підтримки стабі-

льного економіч-

ного зростання, 

розширення і пе-

ретворення успіш-

них локальних ви-

робництв на між-

народні корпора-

ції. 

Формування 

життєздатних та 

ефективних по-

даткових умов 

для підтримки 

економічного 

розвитку тери-

торіально-

господарських 

систем на заса-

дах домінування 

принципу уні-

фікації. Дотри-

мання балансу 

між свободою 

вибору систем 

оподаткування 

окремими тери-

торіями та за-

безпеченням 

розумної бю-

джетної достат-

ності націона-

Узагальнення досвіду ро-

звинених країн в прова-

дженні фіскальної децен-

тралізації та необхідність 

формування власних 

ефективних важелів підт-

римки економічного роз-

витку регіональних еко-

номічних систем в краї-

нах Східної Європи. По-

датки – одні з найпотуж-

ніших стимуляторів еко-

номічного зростання, од-

нак ще недостатньо ви-

вчений і освоєний, без 

належного методичного 

супроводження і з кра-

щими міжнародними 

практиками, непридат-

ними для національних 

особливостей в неадапто-

ваному варіанті. Гармоні-

зація національних, регі-
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льному та регі-

ональному рів-

нях, забезпе-

чення фіскаль-

ної спроможно-

сті адміністра-

цій територій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

ональних податкових 

правил стимулювання 

економічного розвитку, 

відповідно до європейсь-

кої усталеної рамки. 

Рушійні сили, 

що спричиню-

вали прихід но-

вої генерації 

Основний рушій – 

податкова рефор-

ма в США, викли-

кана необхідністю 

децентралізації 

(федералізації) по-

даткового законо-

давства з метою 

розширення пов-

новажень штатів 

щодо виконання 

власних фіскаль-

но-бюджетних та 

регуляторних фу-

нкцій. Потреба в 

застосуванні інди-

відуальних подат-

кових умов прова-

дження підприєм-

ницької діяльності 

з метою підви-

щення економічної 

активності на різ-

них територіях з 

індивідуальним 

підходом, необ-

хідність чого на-

зріла внаслідок 

суттєвих диверге-

нцій, викликаних 

впливом насідків 

ІІ Світової війни. 

Рушієм країнах 

Європи стало 

створення перших 

міждержавних 

об’єднань на осно-

ві територіальних 

точок економічно-

го зростання, що 

визначило необ-

хідність форму-

вання індивідуалі-

зованих податко-

Найпотужніший 

рушій - рефор-

мування устрою 

і економічних 

відносин в єв-

ропейських кра-

їнах, викликане 

створенням і 

розширенням 

ЄС.  

Потужним ру-

шієм реформи 

податкової де-

ценнтралізації 

стали економіч-

ні трансформа-

ції та зростання 

в країнах Азії, 

починаючи з 

1980-х років. 

Необхідність узагальнен-

ня досвіду розвинених 

країн в провадженні фіс-

кальної децентралізації 

для створення кращих 

практик і настанов для 

країн, що розвиваються з 

метою розробки спільних 

рішень і напрацювань. 

Для країн, що розвива-

ються, необхідність фор-

мування ефективних ва-

желів провадження пода-

ткової політики підтрим-

ки децентралізованого 

розвитку економіки з ме-

тою підвищення ендоген-

ної конкурентоспромож-

ності, реалізації націона-

льних та регіональних 

економічних інтересів в 

процесі участі в міжнаро-

дному економічному об-

міні. Країни, що розви-

ваються, повинні розроб-

ляти внутрішні положен-

ня політики податкової 

децентралізації з враху-

ванням положень міжна-

родної політики (для під-

тримки зовнішнього 

співробітництва і отри-

мання фінансово-

технічних допомог від 

спільної участі з розви-

неними країнами в про-

грамних проєктах), але і з 

жорстким відстоюванням 

національних інтересів, 

збереженням ролі проце-

нта високої доданої вар-

тості. 

Потужним рушієм розви-

тку сучасної податкової 
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вих умов в терито-

ріальному вимірі – 

це т.з. перша хвиля 

європейської по-

даткової децентра-

лізації 

(пов’язується з 

утворенням Євро-

пейської спільноти 

вугілля та сталі та 

Європейської еко-

номічної спільно-

ти, починаючи з 

1957 року). З 1977 

року Радою ЄС 

офіційно затвер-

джено поняття по-

даткової конкуре-

нції. 

конкуренції вважається 

стабілізуюча та гармоні-

зуюча політика ЄС в цій 

сфері, яка розповсюджу-

ється на формальній та 

нефомальній інституціо-

нальній основі також се-

ред країн – асоційованих 

членів ЄС.  

* - Сформовано автором на основі даних [1-107] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. 

Динаміка і структура джерел фінансування інвестиційного процесу в економіці України за період 2006 - 2020 років 

 
  

Усього 

  
  

 

2006 

 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 2018 2019 

9 міс. 

2020 

млрд. грн. діючі ціни 149 272,1 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 624 419,0 

млрд. дол. США  29,5 35,3 22,7 30,2 34,2 31,3 13,9 11,4 13,2 16 20,3 22,9 14,9 

у т.ч. за рахунок                           
 

коштів державного 

бюджету 

млрд. грн. діючі ціни 9,6 15,4 10,2 17,4 16,3 6,2 2,7 6,9 9,3 15,3 22,8 30,8 36,0 

млрд. дол. США  1,9 2 1,3 2,2 2 0,8 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 

коштів місцевих 

бюджетів 

млрд. грн. діючі ціни 6,7 12,5 5,7 7,7 8,6 6,8 5,9 14,3 26,8 41,6 50,4 56,5 43,0 

млрд. дол. США  1,3 1,6 0,7 1 1,1 0,9 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,1 1,5 

власних коштів пі-

дприємств та орга-

нізацій 

млрд. грн. діючі ціни 89,1 161,3 111,4 147,6 171,2 165,8 154,6 184,4 248,8 310,1 409,6 408,3 

 

279,0 

млрд. дол. США  17,6 20,9 14 18,5 21,4 20,8 9,8 7,7 9,2 11,1 14,4 15 9,9 

кредитів банків та 

інших позик 

млрд. грн. діючі ціни 23,5 48,7 22,9 36,7 39,7 34,7 21,7 20,7 27,1 29,6 44,8 67,2 27,8 

млрд. дол. США  4,7 6,3 2,9 4,6 5 4,3 1,4 0,9 1 1,1 1,6 2,5 1,0 

коштів іноземних 

інвесторів 

млрд. грн. діючі ціни 5,1 8,1 3,7 5 4,9 4,3 5,6 8,2 9,8 6,2 1,8 4,7 1,3 

млрд. дол. США  1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 

коштів населення 

на будівництво жи-

тла 

млрд. грн. діючі ціни 5,1 21,1 18,9 17,6 22,6 24,1 22,1 32 29,9 32,8 34,6 32,4 

 

20,5 

млрд. дол. США  1 2,7 2,4 2,2 2,8 3 1,4 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 0,7 

інших джерел фі-

нансування 

млрд. грн. діючі ціни 9,8 5 7,8 9,3 10 8 6,7 6,7 7,5 12,9 14,7 24,1 8,0 

млрд. дол. США  1,9 0,6 1 1,2 1,3 1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,3 

Курс долара, 

грн/дол.   5,05 7,7 7,96 7,99 7,99 7,99 15,77 24 27,19 

 

28,06 28,5 27,2 

 

28,1 

* - Сформовано автором на основі даних [142, 143] 
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Таблиця Б.2. 

Динаміка і структура джерел фінансування інвестиційного процесу в економіці України за період 2006 –2020 рр., 

млрд. грн. 
 

  2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 149 272,1 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 624 419 

у т.ч. за рахунок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

коштів державного 

бюджету 
9,6 15,4 10,2 17,4 16,3 6,2 2,7 6,9 9,3 15,3 22,8 30,8 36 

коштів місцевих 

бюджетів 
6,7 12,5 5,7 7,7 8,6 6,8 5,9 14,3 26,8 41,6 50,4 56,5 43 

власних коштів 

підприємств та ор-

ганізацій 

89,1 161,3 111,4 147,6 171,2 165,8 154,6 184,4 248,8 310,1 409,6 408,3 279 

кредитів банків та 

інших позик 
23,5 48,7 22,9 36,7 39,7 34,7 21,7 20,7 27,1 29,6 44,8 67,2 27,8 

коштів іноземних 

інвесторів 
5,1 8,1 3,7 5 4,9 4,3 5,6 8,2 9,8 6,2 1,8 4,7 1,3 

коштів населення на 

будівництво житла 
5,1 21,1 18,9 17,6 22,6 24,1 22,1 32 29,9 32,8 34,6 32,4 20,5 

інших джерел 

фінансування 
9,8 5 7,8 9,3 10 8 6,7 6,7 7,5 12,9 14,7 24,1 8 

Разом капітальні ін-

вестиції, млрд. дол. 

США 

29,5 35,3 22,7 30,2 34,2 31,3 13,9 11,4 13,2 16,0 20,3 22,9 17,9 

Курс долара, 

грн/дол. 
5,05 7,7 7,96 7,99 7,99 7,99 15,77 24 27,19 28,06 28,5 27,2 28,1 

* - Сформовано автором на основі даних [142, 143] 
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Рис. Б.1. Структура інвестиційного процесу в Україні за видами економічної діяльності 

* - Сформовано автором на основі даних [142, 143] 
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Таблиця Б.3 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України (2015-

2019), (млн.дол. США) 

 

Країни 2015 2016 2017 2018 2019 

Середнє 

значення 

Усього 32 122,5 31 230,3 31 606,4 32 905,1 35 809,6 32 734,8 

Кiпр 9 894,8 8 785,5 8 932,7 9 544,5 10 368,9 9 505,3 

Нiдерланди 6 090,3 6 028,4 6 395,0 7 118,7 8 301,4 6 786,8 

Сполучене Ко-

ролівство Ве-

ликої Британії 

та Північної 

Ірландії 1 785,2 1 947,0 1 944,4 2 131,2 2 060,6 1 973,7 

Нiмеччина 1 604,9 1 564,2 1 682,9 1 701,4 1 843,1 1 679,3 

Швейцарiя 1 391,0 1 436,9 1 515,9 1 552,1 1 714,5 1 522,1 

Британські 

Вiргiнськi Ост-

рови  1 715,0 1 682,3 1 358,4 1 040,2 1 062,1 1 371,6 

Австрiя 1 152,6 1 099,9 1 038,8 1 150,0 1 249,4 1 138,1 

Францiя 1 299,1 615,6 723,4 744,4 845,5 845,6 

Росiйська Фе-

дерацiя 343,8 813,6 797,2 597,8 783,3 667,1 

Польща 679,4 509,1 571,3 631,7 693,7 617,0 

США 717,2 585,2 517,4 542,5 637,8 600,0 

Люксембург 363,9 660,1 515,8 484,9 555,8 516,1 

Белiз 535,1 604,2 532,3 437,6 448,2 511,5 

Угорщина 333,7 498,1 511,1 565,1 380,7 457,7 

Аруба * * * 375,0 375,0 375,0 

Швецiя 334,0 328,8 351,2 344,9 363,2 344,4 

Панама 316,9 291,7 337,7 341,8 330,8 323,8 

Туреччина 192,7 280,6 319,0 315,3 324,2 286,4 

Сингапур 131,3 258,4 276,3 276,8 305,4 249,6 

Естонiя 243,3 222,1 235,0 239,0 248,2 237,5 

Iталiя 216,4 196,7 201,6 242,4 249,3 221,3 

Азербайджан 189,4 216,3 210,2 216,2 241,2 214,7 

Республiка Ко-

рея 161,2 198,8 198,8 201,9 202,0 192,5 

Данiя 138,8 137,6 153,6 158,2 157,5 149,1 

Литва 137,1 121,7 124,6 150,0 183,3 143,3 

Японiя 133,1 130,4 144,0 139,2 139,9 137,3 

Сейшельські 

Острови 129,6 140,5 136,2 111,0 117,1 126,9 

Фiнляндiя 89,8 110,2 131,0 142,0 142,7 123,1 

Чехія 106,2 106,3 115,8 116,2 115,1 111,9 

Бельгiя 96,8 99,3 103,9 104,7 104,8 101,9 

Словаччина 72,2 71,1 74,9 66,5 69,1 70,8 

Iспанiя 56,1 59,0 63,5 61,5 60,2 60,1 

Мальта 46,0 56,9 59,3 50,6 61,0 54,8 
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Країни 2015 2016 2017 2018 2019 

Середнє 

значення 

Казахстан 74,5 74,5 40,6 32,5 35,6 51,5 

Канада 65,0 41,1 49,7 51,0 47,1 50,8 

Iрландiя 72,9 42,8 48,4 39,7 41,6 49,1 

Лiхтенштейн 50,4 49,2 40,1 48,2 51,1 47,8 

Монако 42,5 52,7 52,3 43,5 43,5 46,9 

Грецiя 41,8 44,3 43,0 46,6 50,1 45,2 

Iзраїль 33,6 46,8 52,2 53,2 39,3 45,0 

Сент-Кiтс і 

Невiс 61,5 65,9 33,3 32,9 28,1 44,3 

Латвiя 49,0 40,0 38,2 43,0 44,2 42,9 

Маршалловi 

Острови 22,9 40,6 41,1 46,1 59,1 42,0 

Oб'єднанi 

Арабськi 

Емiрати 41,1 35,5 42,0 44,3 46,3 41,8 

Британська Те-

риторiя в 

Iндiйському 

Океанi 44,8 39,7 38,8 39,3 42,7 41,1 

Болгарiя 32,1 38,4 39,9 42,9 47,8 40,2 

Бiлорусь 32,3 32,9 33,6 33,8 59,2 38,4 

Гонконг, Особ-

ливий 

адміністратив-

ний район Ки-

таю 9,3 10,0 31,5 63,9 58,9 34,7 

Сербія 32,3 30,7 34,6 33,7 33,2 32,9 

Багамські Ост-

рови 48,5 28,0 23,0 23,2 25,8 29,7 

Китай 18,6 16,6 17,8 34,1 40,0 25,4 

Iндiя 22,0 21,8 22,4 26,3 28,1 24,1 

Домiнiка 25,3 22,8 24,5 24,0 23,1 23,9 

Лiван 25,3 23,8 22,3 22,8 22,7 23,4 

Румунiя 20,2 19,3 20,1 24,8 24,4 21,8 

Словенiя 19,5 18,7 20,1 21,6 20,9 20,2 

Республіка 

Молдова 19,1 16,9 10,1 10,3 11,5 13,6 

Кюрасао 13,2 13,2 * 13,4 13,4 13,3 

Сент-Вiнсент і 

Гренадiни 8,9 8,1 11,2 11,0 23,2 12,5 

Iсландiя 11,4 11,1 9,0 10,7 12,6 11,0 

Острів Мен 11,1 13,2 8,4 8,9 10,1 10,3 

Маврикiй 0,3 0,3 20,7 10,7 13,0 9,0 

Норвегія 4,9 6,3 7,2 8,1 9,7 7,2 

Сирiйська 

Арабська Рес- 7,9 7,5 5,4 2,1 1,5 4,9 
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Країни 2015 2016 2017 2018 2019 

Середнє 

значення 

публiка 

Кайманові 

Острови 9,8 3,5 3,4 4,1 3,7 4,9 

Вiрменiя 4,6 4,2 4,5 4,7 4,9 4,6 

Португалiя 5,5 3,2 4,3 4,5 4,6 4,4 

В'єтнам 3,4 3,0 2,1 4,2 6,1 3,8 

Узбекистан 1,3 14,2 0,9 0,9 0,8 3,6 

Грузiя 4,6 2,9 2,5 3,6 3,7 3,5 

Йорданiя 3,7 3,6 2,6 3,6 3,7 3,4 

Гiбралтар 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6 3,2 

Острови Теркс 

і Кайкос 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Iран (Iсламська 

Республiка) 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,7 

Ангiлья 4,9 4,6 2,7 0,7 0,7 2,7 

Лiберiя 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Саудiвська 

Аравiя 1,8 1,9 2,4 3,0 3,0 2,4 

Перу 3,9 3,3 0,9 0,8 0,8 1,9 

Австралiя 1,3 1,2 2,1 2,1 2,1 1,8 

Хорватiя 1,4 1,6 1,3 1,4 2,3 1,6 

Гернсі 1,3 1,3 * 1,5 1,5 1,4 

Домiнiканська 

Республiка 1,1 3,0 0,9 0,9 1,0 1,4 

Джерсі 1,8 1,7 0,3 * * 1,3 

Нова Зеландiя 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 

Шри-Ланка 0,7 0,7 * 0,5 0,5 0,6 

Аргентина 0,6 0,6 * * * 0,6 

Північна Маке-

донія  0,6 0,6 0,3 * * 0,5 

Бангладеш 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Єгипет 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Киргизстан 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Кувейт * * * 0,2 0,2 0,2 

Чорногорія * * * 0,1 0,1 0,1 

Пакистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Таджикистан * 0,1 * 0,1 0,1 0,1 

Таїланд * * * 0,1 0,1 0,1 

Туркменистан 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Тунiс 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Албанiя – * * * * 0,0 

Андорра                                                      * – – * * 0,0 

 
* - Сформовано автором на основі даних [144] 

 

 



 

 

234 

Таблиця Б.4 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу  

(2015-2019) 

(млн.дол. США) 

 

Країни 2015 2016 2017 2018 2019 

Середнє 

значення 

Усього 6 315,2 6 346,3 6 322,0 6 294,4 6 272,7 6310,1 

Кiпр                                                         5 923,7 5 930,5 5 932,5 5 931,9 5 935,6 5930,8 

Росiйська Феде-

рацiя                                          122,8 144,1 150,3 117,7 118,0 130,6 

Латвiя                                                       69,8 68,4 60,9 72,5 73,0 68,9 

Британські 

Вiргiнськi Остро-

ви  51,3 57,6 61,0 59,9 33,7 52,7 

Польща                                                       50,2 48,7 6,7 6,7 8,1 24,1 

Угорщина                                                     14,6 14,9 17,5 16,8 16,1 16,0 

Литва                                                        * * * 13,9 14,7 14,3 

Нiдерланди                                                   11,2 10,7 12,3 11,8 11,3 11,5 

Швейцарiя                                                    7,3 7,1 * 13,5 13,4 10,3 

Республіка Мол-

дова                         7,8 7,1 6,8 6,8 6,8 7,1 

Австрiя                                                      3,1 4,6 5,4 * * 4,4 

Бiлорусь                                                     4,3 4,5 4,3 2,8 3,6 3,9 

Нiмеччина                                                    2,3 2,7 3,3 3,4 3,3 3,0 

Грузiя                                                       1,4 1,7 1,6 1,4 1,9 1,6 

В'єтнам                                                      1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,4 

Казахстан                                                    1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 

Китай                                                        1,3 1,5 1,1 0,6 0,6 1,0 

США                                                          0,5 0,5 0,6 0,5 1,5 0,7 

Узбекистан                                                   0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,5 

Чехія                                                        * * 0,5 * * 0,5 

Словаччина                                                   * 0,3 0,4 * * 0,4 

Францiя                                                      0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Iрак                                                         * * * * * 0,0 

Iспанiя                                                      * * * * * 0,0 

Iталiя                                                       * * * * * 0,0 

Oб'єднанi 

Арабськi Емiрати                                   * * – – – 0,0 

Азербайджан                                                  * * * * * 0,0 

Азія                                                         

     

0,0 

Америка                                                      

     

0,0 

Африка                                                       

     

0,0 

Болгарiя                                                     * * * * * 0,0 

Бразилiя                                                     * * * * * 0,0 

Вiрменiя                                                     * * * * * 0,0 

Гiбралтар                                                    * * * * * 0,0 

Грецiя                                                       * * * * * 0,0 

Естонiя                                                      * * * * * 0,0 
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Країни 2015 2016 2017 2018 2019 

Середнє 

значення 

Єгипет                                                       * * * * * 0,0 

Канада                                                      * * * * * 0,0 

Лiвiя                                * * * * * 0,0 

Лiван                                                        * * * * * 0,0 

Лiхтенштейн                                                  * * * * * 0,0 

Люксембург                                                   * * * * * 0,0 

Монголiя – – – * * 0,0 

Панама                                                       * * * * * 0,0 

Румунiя                                                      * * * – – 0,0 

Сербія                                                       * * * * * 0,0 

Сполучене Ко-

ролівство Великої 

Британії та 

Північної Ірландії 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Таджикистан                                                  * * * * * 0,0 

Туреччина                                                    * * * * * 0,0 

Туркменистан                                                 * * * * * 0,0 

Хорватiя                                                     * * * * * 0,0 

* - Сформовано автором на основі даних [144] 
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У вiдповiдь на Ваш лист i аналiтичну записку аналiтичну записку
кПрихованi активи та аналiз методичних пiд<одiв до ix оцiнки в KoHTeKcTi
продукгивностi> (аrгори: Буркинський Б.В., Горячук В.Ф,, Лайко 0.I., Назаренко
Ю.А., Талпа В.П., Чехович З.В.) повiдомляемо про акryальнiсть отриманоТ вiд Вас
науковоi розробки.

М вiтчизняних пiдприсмств в аспекгi впровадженшI Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi дlrке ваrкливо здiйснtл-ги точну i достовiрну оцiýку
ixHix акгивiв, що прямо вIIпиватиме на ринкову i ба_lrансову BapTicTb пiдприсмстЙ в
пфцесi заJrучення стратегiчних iHBecTopiB. Запропонований авторами записки
методичний пiдхiд до оцiнки прихованих акгивiв за спiввiдношенням суспiльноТ i
балансовоi вартостей буле ретельно проаналiзований i апробований нашим
пiдприсмством. Незважаючи на нерозвиненiсть ринцу фiнансового iHBecryBaHHJI в
украiъi i на рекомендацii нацiональнлгх та мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiцу щодо незавищенrUI BapTocTi акгивiв, з точки зору оцiнки реальноi
продуктивностi пiдприемства в управлiнському облirсу нашою органiзацiсю буле
здiйснена спроба виявити i оцiнрrтIа прихованi акгиви.
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