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Постановка проблеми. Радикальні спосо-
би втручання держави в економічні процеси, як 
то підвищення рівня податкового навантажен-
ня, розширення переліку видів економічної ді-
яльності, умови здійснення яких передбачають 
обов’язкове ліцензування, введення жорстких 
обмежень та заборон при здійсненні зовнішньо-
економічної діяльності, на сьогоднішній день вже 
довели свою неефективність. Надмірна зарегу-
льованість підприємницької діяльності знижує 
мотивацію бізнесу відкрито декларувати напрями 
та результати своєї діяльності. 

З іншого боку, будь-яка підприємницька 
структура, маючи на меті максимізацію прибут-
ків, намагатиметься адекватно реагувати на від-
повідні рішення держави, передусім, шляхом ско-
рочення витрат обігу та виробництва, підвищення 
ціни реалізації виробленої продукції, зменшення 
обсягів доходів, що підлягатимуть офіційному де-
кларуванню, а також інших способів збереження 
прибутковості власної діяльності, у тому числі і 
соціально непопулярних, як то зниження рівня 
середньої заробітної плати і навіть звільнення на-
йманих працівників. 

Означене в подальшому лише поглиблюва-
тиме кризу у фінансово-економічних стосунках. 
Як наслідок, у короткостроковій перспективі 
слід очікувати продовження процесів зростання 
кількості безробітних, падіння темпів росту об-
сягів виробництва та реальних доходів населення, 
нарощування інфляції, зниження інвестиційної 
активності суб’єктів господарювання, а також по-
гіршення інших показників соціального та еконо-
мічного розвитку країни.

Вітчизняний досвід дозволяє пересвідчитися, 
що «вольові» адміністративні рішення у держав-
ному регулюванні економіки матимуть позитив-
ний ефект лише у короткостроковій перспективі, 
коли бізнес, виконуючи свої зобов’язання перед 
контрагентами, споживачами та органами дер-
жавного управління, змушений йти на певні по-
ступки. Однак, в подальшому, ця практика ско-
ріш за все, стимулюватиме зростання тіньового 
сектору економіки і, відповідно, зменшення офі-
ційного. А уповільнення темпів росту бюджетних 
доходів, що можна очікувати в результаті падіння 
темпів росту обсягів виробництва, підвищуватиме 
напруженість у бюджетно-податковій сфері, обу-
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мовить скорочення обсягів фінансування держав-
них видатків та стимулюватиме нарощення обся-
гів державного боргу. 

Однією із організаційних форм реалізації 
спільної зацікавленості Уряду та підприємниць-
ких структур у подоланні сучасних та майбутніх 
викликів фінансово-економічної кризи є держав-
но-приватне партнерство (далі – ДПП). Саме в 
рамках розвитку різних форм ДПП в національ-
ному господарстві можливі позитивні зрушення 
у напрямі нейтралізації негативних наслідків фі-
нансово-економічної кризи, яка може розгорну-
тися в Україні найближчим часом. За цих умов 
ДПП, відносини в рамках якого мають вибудо-
вуватися на основі декларування та виконання 
зобов’язань між суб’єктами господарювання та 
відповідними органами виконавчої влади, пере-
творюється на потужний інструмент нейтраліза-
ції негативних наслідків фінансово-економічної 
кризи.

В той же час, одним із найпотужніших важе-
лів державного регулювання економіки, ефектив-
не застосування якого дозволяє пом’якшити, а в 
окремих випадках нейтралізувати негативні на-
слідки фінансово-економічної кризи, лишається 
податкова політика [1]. 

В умовах, коли зупиняються виробництва, 
скорочуються робочі місця, зростає рівень без-
робіття, підвищуються ціни на товари та послу-
ги, основний наголос при проведенні податкової 
політики має ставитися на необхідності забезпе-
чення сприяння розвитку підприємництва із од-
ночасним збереженням темпів приросту надхо-
джень доходів до бюджетів різних рівнів. Ця теза 
має стати визначальною при розробці та реалізації 
заходів податкової політики в Україні на коротко- 
та середньострокову перспективу. 

Відомо, що провідна роль у забезпеченні ви-
конання державою функцій щодо регулювання 
економічних процесів належить податкам. Саме 
податково-бюджетна політика є ефективним ме-
тодом державного регулювання ринкової еконо-
міки, що застосовується в більшості західних кра-
їн протягом багатьох десятирічь. 

Вважається, що зміст і мета податкової по-
літики обумовлені соціально-економічним ладом 
суспільства, стратегічними цілями, які визнача-
ють розвиток національної економіки, соціаль-
но-політичними групами, що стоять при владі, 
а також міжнародними зобов’язаннями в сфері 
державних фінансів та іншими внутрішніми і зо-
внішніми чинниками  [2-4]. Тобто, можна ствер-
джувати, що з одного боку, податкова політика 
визначається загальним підходом до питань дер-
жавного регулювання економіки, а з іншого – 
сама впливає на концепцію регулювання. 

Податкова політика являє собою полі-
тику держави у сфері оподаткування, будучи 
невід’ємною складовою фінансової політики, 
вона не має самостійного характеру, оскільки 
податки, як інструмент впливу на економіку, за-
стосовуються в комплексі з іншими методами її 
регулювання. Загалом податкова політика — це 
система відносин, які складаються між платни-
ком податку і державою, а також стратегія їх дій 
у різних умовах господарювання та економічних 
системах.

Податкова система України поєднує в собі 
принципи двох податкових систем, найбільш ха-
рактерних для світової практики - європейської 
та американської. Якщо в американській системі 
переважає прибутковий принцип оподатковуван-
ня, то в європейській - обкладення обороту у фор-
мі податку на додану вартість. Жорсткість україн-
ської податкової системи визначена поєднанням 
обох зазначених систем з базовою метою ліквіда-
ції дефіцитності бюджету. 

Відповідно в Україні з самого початку побу-
дови власної податкової системи був узятий фіс-
кальний орієнтир. У результаті не в повній мірі 
виваженої податкової політики, не завжди раці-
онального розподілу доходів підприємств відбу-
лися гальмування інноваційних та інвестиційних 
процесів і нагромадження потреби в інвестиціях 
для технологічного переозброєння виробництва. 
Однак це завдання сучасна українська економіка 
не вирішує, оскільки вона практично позбавлена 
стимулів довгострокового розвитку, які в сучас-
них умовах забезпечуються збалансованим комп-
лексом усіх функцій оподаткування - фіскальної, 
регуляторної та стимулюючої. На думку провід-
них експертів, структура податкових надходжень 
в Україні склалась під впливом пріоритетності 
фіскальних стягнень, що створює суперечність з 
цілями структурних перетворень, необхідних для 
зміцнення конкурентоспроможності національ-
ної економіки. Податкова політика не застосо-
вується як важіль стимулювання економічного 
зростання та позитивних структурних зрушень  
[5, c. 19].

В процесі підготовки пропозицій, спрямо-
ваних на удосконалення інструментів управлін-
ня податковою системою, передусім необхідно 
закласти теоретичну основу щодо їх розробки, 
тобто розглядати ці питання через призму еко-
номічної теорії. Однією із найбільш прийнятних 
фундаментальних економічних теорій для озна-
чених цілей є теорія факторів виробництва. Зміст 
цієї теорії полягає у тому, що додана вартість у 
певній країні створюється факторами виробни-
цтва, які, в процесі їх використання забезпечують 
їх власників різними видами факторних доходів, 
а саме, заробітною платою, економічною рентою, 
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відсотками, дивідендами, а також змішаними до-
ходами.  До основних факторів виробництва, які 
розглядаються в теорії факторів виробництва, 
традиційно відносять землю, капітал, працю на-
йманих працівників та підприємницькі здібності. 

В той же час, всі факторні доходи, отримані 
на території певної країни,  підлягають оподатку-
ванню. Тобто держава вилучає частку доходів у їх 
отримувачів – власників факторів виробництва, 
та перерозподіляє їх в системі державних фінансів 
за напрямами, визначеними в рамках державної 
економічної політики. Вилучення частки фактор-
них доходів державою та їх розподіл відбувається в 
процесі формування та виконання бюджетів дер-
жави різного рівня шляхом встановлення подат-
ків (зборів, обов’язкових платежів) із подальшим 
спрямуванням залучених таким чином грошових 
ресурсів на фінансування заходів щодо виконан-
ня різноманітних державних програм.

Отже, з метою стимулювання економічного 
зростання на основі розвитку факторів виробни-
цтва в процесі удосконалення законодавчого поля 
з питань оподаткування необхідно забезпечити 
оптимальний рівень податкового навантаження 
на факторні доходи.  У теоретичних працях від-
значається, що оптимальна податкова система, 
котра забезпечує оптимальний рівень наванта-
ження відповідно, має відповідати двом фунда-
ментальним принципам оподаткування – еконо-
мічній ефективності та соціальній справедливості  
[6]. Іншими словами, рівень податкового наван-
таження має бути таким, що забезпечує збалан-
сованість та стабільність як у сфері державних фі-
нансів, так і у частині розвитку основних факторів 
виробництва у поєднанням із впорядкуванням 
відносин власності на такі фактори та відповідні 
факторні доходи. 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Інфраструктурний прорив, який має бути 
кількісною характеристикою та результатом ре-
алізації державних програм щодо регулювання 
економічних процесів, на основі запровадження 
заходів жорсткого державного регулювання умов 
використання означених факторів виробництва, 
у тому числі на основі зміни власника, може при-
звести до їх зіпсування, міграції, зміни цільового 
використання тощо. А посилення податкового 
тиску на доходи від означених факторів у серед-
ньостроковій перспективі може призвести до 
зниження ефективності їх використання  власни-
ками, міграції мобільних факторів виробництва 
в юрисдикції з більш ліберальним нормативно-
правовим полем з питань оподаткування, зміни 
цільового призначення використання означених 
факторів виробництва та інших негативних, ін-
коли, руйнівних для економічної системи ефек-
тів. При цьому слід врахувати, що окремі ефекти 

оподаткування можуть виникати задовго до вве-
дення податку. В теорії ці ефекти називаються 
«ефектами оголошення». Тобто, оголошення про 
зміну режиму оподаткування прямо впливає на 
ціну та обсяги реалізації окремих видів товарів 
(робіт, послуг). Відповідно, доцільно забезпечу-
вати додержання проголошених мотивів введення 
податкових новацій в процесі практичного впро-
вадження окремих удосконалень в частині подат-
кового регулювання економічної системи і після 
такого впровадження.

Поточна ситуація в економічній системі 
України обумовлює необхідність визначення із 
переліком податкових заходів, перш за все, ста-
білізаційного характеру. Аналіз показує, що, в 
першу чергу, необхідно розробити систему заходів 
щодо вдосконалення податкового законодавства, 
які узгоджуватимуться у часі із станом національ-
ної економічної системи. 

Тобто, поточна податкова політика має бути 
орієнтована на стимулювання підприємницької 
активності за умови збереження відповідного 
рівня бюджетних надходжень, необхідного для 
фінансування пріоритетних бюджетних програм. 
За таких умов можна обережно вдаватися і до за-
ходів ліберального характеру, як то зниження ста-
вок оподаткування загальнодержавних податків 
у комплексі із мірами щодо підвищення ефек-
тивності їх адміністрування, поступового пере-
міщення податкового навантаження з мобільних 
факторів виробництва (капітал та праця) на не-
мобільні (земля, природні ресурси), а також спо-
живання окремих видів товарів, рентабельність 
виробництва яких значно перевищує середній 
рівень рентабельності по промисловості України 
в цілому, або виробництво яких наносить шко-
ду навколишньому середовищу, або споживання 
яких є шкідливим для здоров’я людини. 

Одночасно необхідно зосередити увагу на 
спрощеній системі оподаткування. При цьому, 
необхідно наголосити на доцільності не лише 
збереження, а й активізації розвитку спрощених 
режимів оподаткування, які створюють додатко-
ві умови для працевлаштування працівників, що 
втратили робочі місця. 

З метою додержання принципу справедли-
вості в процесі вдосконалення механізму справ-
ляння податку з доходів фізичних осіб, а також 
сприяння легалізації заробітної плати [7-8] до-
цільно запровадити прогресивну шкалу оподат-
кування доходів фізичних осіб із ставками опо-
даткування 10 – 15 – 20 відсотків. До того ж слід 
провести інвентаризацію та перегляд системи со-
ціальних пільг (преференцій), зокрема їх розмірів 
та умов надання з метою скасування таких, що є 
економічно та соціально необґрунтованими.
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В частині вдосконалення справляння подат-
ку на додану вартість необхідно:

- забезпечити поступове зниження ставки 
оподаткування податку на додану вартість із од-
ночасним перенесенням податкового наванта-
ження на використання природних ресурсів та 
акцизного податку;

- забезпечити бюджетне відшкодування по-
датку на додану вартість платникам податку в 
установлений законодавством строк;

- переглянути та скасувати пільги (преферен-
ції) зі сплати податку на додану вартість, приве-
дення їх переліку у відповідність до спеціальних 
директивних документів ЄС;

- застосовувати нульову ставку податку ви-
ключно при здійсненні експортних операцій;

- забезпечити погашення податкових вексе-
лів виключно грошима;

- реструктурузивати невідшкодовану бюджет-
ну заборгованість з податку на додану вартість, що 
утворилася станом на 1 липня 2016 р. із частковим 
її погашенням за рахунок поточних платежів;

- посилити контроль за рішеннями держав-
них податкових інспекцій щодо надання висно-
вків про бюджетне відшкодування податку на до-
дану вартість. 

В рамках вдосконалення механізмів справ-
ляння акцизного податку необхідно:

- забезпечити поступове збільшення частки 
акцизного податку у ціні реалізації підакцизних 
товарів шляхом введення адвалерних ставок, а 
також перегляду параметрів діючих адвалерних 
ставок з метою наближення рівня оподаткуван-
ня підакцизної продукції до рівня, встановленого 
у спеціальних директивних документах ЄС з цих 
питань;

- розглянути можливість розширення перелі-
ку підакцизних товарів.

Означені заходи в частині визначення осно-
вних акцентів у поточній податковій політиці не 
є новими, адже окремі з них у тому чи іншому 
вигляді проголошуються і у відповідних урядо-
вих документах, концепціях, доповідях, стратегі-
ях. Крім того, ці питання активно піднімаються 
і дискутуються у працях провідних вітчизняних 
вчених. Отже, в рамках даної публікації основний 
наголос ставиться на виключній актуальності 
та необхідності їх практичної реалізації з метою 
пом’якшення негативних наслідків фінансово-
економічної кризи, яка може розгорнутися.

В частині вдосконалення спрощеної системи 
оподаткування суб’єктів підприємницької діяль-
ності можна запропонувати запровадження ди-
ференціації ставок справляння єдиного податку в 
залежності від кількості населення у населеному 
пункті, на території якого здійснює свою госпо-
дарську діяльність певний суб’єкт господарюван-

ня, що застосовує спрощену систему обліку та 
звітності.

Крім того, потребує закріплення на законо-
давчому рівні положення, відповідно до якого 
ставки справляння єдиного податку встановлю-
ватимуться за місцем здійснення господарської 
діяльності. В зв’язку з чим, необхідно ввести ін-
ститут тимчасової реєстрації платників податків у 
податкових інспекціях за місцем здійснення під-
приємницької діяльності.

Було б доцільно встановити мораторій на 
зміну положення, згідно з яким суб’єкти господа-
рювання, що використовують спрощену систему 
обліку та звітності, підлягають обов’язковій реє-
страції як платники податку на додану вартість у 
разі, коли річний обсяг виручки від реалізації то-
варів (послуг) перевищує 1 млн. гривень  [9].

Разом з цим, необхідно вилучити з переліку 
обов’язкових платежів, що замінюються єдиним 
податком, внески до державних соціальних фон-
дів. Це дозволить перевести суб’єктів господа-
рювання, що використовують спрощену систему 
обліку та звітності, на сплату цих внесків на за-
гальних засадах. При цьому, слід врахувати норму, 
згідно з якою відрахування до цих фондів здій-
снюватимуться на рівні мінімального соціального 
внеску, в залежності від величини ставки єдиного 
податку, що визначатиметься диференційовано 
від кількості населення у населеному пункті. 

Фундаментальним напрямом у реформуванні 
податкової системи, що сприятиме розвитку під-
приємництва, є поступове перенесення податко-
вого навантаження на використання немобільних 
факторів виробництва, як то земля, природні ре-
сурси, корисні копалини тощо. 

Одним із рішень у даному напрямі є здійснен-
ня поступового переходу до нової системи плате-
жів за природокористування, за видобуток корис-
них копалин зокрема із наближенням механізму 
їх обчислення до принципів рентного доходу та 
створення відповідного регуляторного механізму, 
який дасть можливість стимулювати раціональне 
використання, забезпечення охорони і відтворен-
ня природно-ресурсного потенціалу держави.

Систему справляння платежів за видобу-
ток корисних копалин, що є чинною в Україні, 
можна охарактеризувати як таку, що в не повній 
мірі сприяє досягненню пріоритетних  цілей та 
завдань державної економічної, у тому числі бю-
джетно-податкової політики України. Система є 
недостатньо збалансованою, що проявляється у 
постійних коливаннях кількісних характеристик 
її функціонування, зокрема, у невідповідності 
змін параметрів платежів за видобуток корисних 
копалин та темпами зростання цін на них на сві-
тових ринках.  
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Одним з напрямів щодо вирішення накопи-
чених проблемних питань може бути підготовка 
та впровадження заходів бюджетно-податкового 
характеру щодо вдосконалення діючої в Україні 
системи справляння платежів за видобуток ко-
рисних копалин. З цією метою доцільно переорі-
єнтувати систему справляння рентних платежів 
на принципи рентного доходу, зокрема, визнача-
ти зобов’язання як відсоток від вартості видобутої 
(реалізованої) продукції. 

Слід зазначити, що така модель розподілу 
природно-ресурсної ренти застосовується у бага-
тьох країнах світу, що є потужними експортерами 
мінеральних ресурсів. Передусім – це Російська 
Федерація, Казахстан та Норвегія. Відповідні 
трансформації відмічаються і в частині зміни ме-
ханізмів визначення зобов’язань по сплаті пла-
тежів за видобуток корисних копалин та збору за 
геологорозвідувальні роботи в Україні. Але поки 
що переважна кількість ставок справляння пла-
тежів за видобуток корисних копалин та збору 
за геологорозвідувальні роботи встановлюється у 
фіксованих величинах в залежності від обсягів ви-
добутої продукції.

Одночасно, доцільно розглянути можливість 
запровадження в рамках діючого механізму опо-
даткування прибутку підприємств спеціального 
механізму оподаткування додаткового прибутку, 
що утворюється у видобувного підприємства. При 
цьому, бажано ввести диференційну шкалу опо-
даткування, яка складається із ряду підвищуючих 
коефіцієнтів на які перемножується стандартна 
ставка оподаткування прибутку підприємств у 
разі, коли рентабельність господарської діяль-
ності з видобутку корисних копалин перевищує 
певну межу. Значення рентабельності, наприклад, 
середнє для добувної промисловості, можна регу-
лювати законом про державний бюджет України 
на відповідний бюджетний період на підставі про-
гнозних показників розвитку галузі.

Важливим чинником забезпечення розви-
тку як окремого виду економічної діяльності, так 
і окремо взятого підприємства є амортизаційна 
політика в частині визначення обсягів амортиза-
ційних відрахувань, що впливають на суму подат-
кового зобов’язання з податку на прибуток під-
приємств. Однак, пропонуючи зміни у порядку 
обчислення обсягів податкової амортизації, слід 
враховувати також інтереси Державного бюджету 
України. Адже податок на прибуток підприємств, 
на динаміку надходжень якого до зведеного бю-
джету України впливають норми амортвідраху-
вань, є одним із основних бюджетоутворюючих 
податків. 

Стосовно амортизаційної політики, то для 
того, щоб використовувати її для стимулювання 
капіталовкладень, необхідно вдосконалити діючі 

норми податкової амортизації у напрямі забез-
печення відповідності обсягів амортизаційних 
відрахувань до економічно-доцільного строку 
використання основних засобів. Такий підхід ви-
являється раціональним з огляду на те, що одно-
часно з’являється можливість зберегти поточну 
динаміку надходжень податку на прибуток під-
приємств до Державного бюджету України та під-
вищити ефективність амортизаційної політики, 
як податкового механізму стимулювання інвести-
ційної активності суб’єктів господарювання. 

При цьому, слід наголосити на неприпусти-
мості надання суб’єктам господарювання вико-
ристовувати будь-які інші способи обчислення 
податкової амортизації, ніж ті, що визначені у 
Податковому кодексі. Оскільки означений по-
казник враховується при визначенні податкових 
зобов’язань з податку на прибуток підприємств. 

Основним аргументом на користь такого на-
пряму вдосконалення податкової амортизації є 
те, що відсутність чіткої регламентації порядку 
обчислення податкових зобов’язань за податком 
на прибуток підприємств, які неодмінно виник-
нуть при лібералізації підходів до визначення об-
сягів амортвідрахувань для цілей оподаткування, 
може призвести до ускладнення та здороження 
адміністрування податків, зростання кількості 
конфліктних ситуацій між платниками подат-
ків та контролюючими органами. Поряд з цим, 
можна очікувати зниження рівня прозорості та 
прогнозованості, а також керованості одного із 
основних дохідних джерел Державного бюджету 
України – податку на прибуток підприємств і, як 
наслідок, ускладнень із формуванням та виконан-
ням планових бюджетних показників.

Одночасно слід звернути увагу на недоціль-
ністі прийняття пропозицій щодо запровадження 
процедур контролю за цільовим використанням 
грошових коштів, що акумулюються суб’єктами 
господарювання в результаті застосування пра-
вил нарахування податкової амортизації. Впрова-
дження практики контролю за цільовим викорис-
танням амортизаційних відрахувань призведе до 
посилення адміністративного тиску на суб’єкти 
господарювання, заважаючи тим самим їх ефек-
тивному функціонуванню та розвитку. Означений 
підхід є нераціональним зважаючи на труднощі, з 
якими стикнулися суб’єкти господарювання в су-
часних умовах. 

З метою стимулювання інвестиційної ак-
тивності в напрямі оновлення основних засобів 
на період фінансової кризи можна запровадити 
режим підвищених ставок нарахування податко-
вої амортизації. Означена норма має розповсю-
джуватися виключно на нові основні фонди, що 
вводяться в експлуатацію (нові будівлі, споруди, 
технологічні лінії тощо). 
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Слід також приділити належну увагу підви-
щенню рівня ефективності адміністрування по-
датків. Одним із напрямів може бути розвиток 
організаційних та інституційних умов щодо де-
офшоризації економіки України та інституту зви-
чайної ціни для цілей оподаткування [10]. Інший 
полягає у посиленні контролю за реєстрацією 
суб’єктів підприємницької діяльності, недопу-
щенню включення у ланцюги оподатковуваних 
операцій фірм-одноденок. Також слід приділити 
особливу увагу діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що використовують спроще-
ну систему оподаткування, обліку та звітності, 
надаючи при цьому послуги крупним підприєм-
ницьким структурам.

В рамках підготовки пропозицій щодо під-
вищення ефективності адміністрування податків, 
слід приділити особливу увагу пільговим режимам 
оподаткування, які визначаються спеціальними 
положеннями законодавства України з питань 
оподаткування. Питання щодо удосконалення 
системи податкових пільг в Україні на сьогодніш-
ній день залишаються одними з найбільш акту-
альних в галузі податкової політики. Означеним 
питанням, у тому числі, і напрямам їх вирішення, 
присвячуються праці провідних вітчизняних вче-
них. Як вважають фахівці, пільги з оподаткування 
залишаються одним з факторів впливу на дина-
міку надходжень податків до бюджетної системи  
[11]. З іншого боку, пільгові режими оподаткуван-
ня залишаються одним із найефективніших ін-
струментів Уряду щодо стимулювання економіч-
ної активності в державі.

Одним із елементів податкової системи, який 
розглядається як інструмент залучення інвести-
цій та створення сприятливих умов для розвитку 
певного виду економічної діяльності на основі 
розбудови інфраструктури та створення додатко-
вих робочих місць, визнаються податкові пільги. 
В теорії податкові пільги мають неоднозначні ха-
рактеристики, як позитивні так і негативні. У нау-
ково-практичних працях, присвячених питанням 
оподаткування відзначається, що наявність по-
даткових пільг у системі оподаткування стимулює 
зацікавленість у інвестиціях. До того ж, в умовах 
безперешкодного руху такого фактору виробни-
цтва як капітал, країна, що не пропонує певних 
преференцій податкового характеру, суттєво про-
грає внаслідок відтоку капіталу в інші юрисдикції, 
що створюють більш сприятливі умови для розмі-
щення капіталовкладень. 

При цьому зазначається, що при прийнятті 
інвестиційних рішень значного масштабу ці фак-
тори визначаються як другорядні. Передусім роз-
глядаються питання економічної та політичної 
стабільності, розвитку інфраструктури, вартості 
робочої сили, наявності та безперешкодного до-

ступу до використання природних ресурсів. При 
цьому, вважається що проста та керована система 
оподаткування із низькими податковими ставка-
ми є більш привабливою для інвестора ніж надан-
ня податкових преференцій за територіальною, 
галузевою та іншими ознаками [12]. 

Існування пільгових режимів оподаткуван-
ня призводить до «ерозії» бази оподаткування, 
ускладнення адміністрування податків, створює 
мотивацію для проявів корупції, призводить до 
недоотримання бюджетних доходів та ускладнює 
їх прогнозування, а також обумовлює ряд інших 
негативних для системи державних фінансів 
ефектів. Однак попри всі позитивні та негативні 
характеристики пільгові режими оподаткування 
застосовуються практично у всіх податкових сис-
темах світу і порядок їх використання визначаєть-
ся відповідним національним законодавством. 

В теорії пільги в оподаткуванні  розглядають-
ся як приховане бюджетне фінансування, обсяги 
якого досить складно контролювати, оскільки 
суми такого фінансування безпосередньо за-
лежать від результатів господарської діяльності 
– отримувача цих доходів.  Дійсно, виникає си-
туація, за якої за інших рівних обставин певне 
підприємство отримує додаткові доходи на закон-
них підставах, використовуючи особливості нор-
мативно-правового поля з питань оподаткування. 
Відповідно, означені доходи мають використо-
вуватися за напрямами, визначеними державою 
– інститутом, який створює умови для утворення 
таких доходів на основі впровадження особливос-
тей оподаткування певних видів економічної ді-
яльності  [13, с. 308]. 

Керуючись означеним, можна висловити 
припущення, що кошти, вивільнені у платни-
ків податків у результаті використання пільгових 
режимів оподаткування можна розглядати як 
специфічний рентний дохід, що створюється за 
рахунок відповідних положень податкового за-
конодавства. Отже, розробляти пропозиції щодо 
управління таким доходом (ресурсом), доціль-
но здійснювати за принципами рентного доходу  
[14], тобто на основі аналізу природи утворення, 
виокремлення, розподілу та контролю за його 
використанням із одночасним впорядкуванням 
питань власності таких доходів та результатів їх 
використання. 

Держава, реалізуючи заходи державної еко-
номічної політики, свідомо надає можливість 
суб’єктам господарювання отримувати ці грошові 
фонди, то саме держава і має регулювати рух цих 
коштів, встановлюючи напрями їх  використан-
ня та відповідний, дієвий державний контроль. 
Безумовно, оподатковувати кошти, вивільнені 
внаслідок використання пільгових режимів опо-
даткування є абсурдною ідеєю. А от визначати на-
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прями використання цих коштів та контролювати 
його ефективність на основі застосування права 
виключного фіскального суверенітету держава 
має всі підстави. 

Окремі експерти визначають конфліктність 
потреби у наповненні дохідної частини бюджету 
із цілями активізації підприємницької діяльності 
шляхом зниження податкового навантаження та 
застосування податкових стимулів розвитку. Від-
мічається, що головною причиною негативного 
ставлення до інструментарію пільгового опо-
даткування є відсутність ефективних механізмів 
контролю за цільовим використанням податко-
вих пільг та методичного забезпечення аналізу їх 
ефективності [15]. Згідно положень національно-
го законодавства в Україні надається понад 300 
видів податкових пільг при сплаті загальнодер-
жавних податків (зборів, обов’язкових платежів) 
[16]. І це без врахування пільг, що надаються плат-
никам податку на доходи фізичних осіб та єдино-
го соціального внеску.

Податкова пільга згідно із Податковим ко-
дексом України - це передбачене податковим 
та митним законодавством звільнення платни-
ка податків від обов’язку щодо нарахування та 
сплати податку та збору, сплата ним податку та 
збору. Підставами для надання податкових пільг 
є особливості, що характеризують певну групу 
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт опо-
даткування або характер та суспільне значення 
здійснюваних ними витрат. Платник податків має 
право використовувати податкову пільгу з момен-
ту виникнення відповідних підстав для її застосу-
вання і протягом усього строку її дії. А контролю-
ючі органи зобов’язані здійснювати контроль за 
правильністю надання та обліку податкових пільг, 
а також їх цільовим використанням, за наявності 
законодавчого визначення напрямів використан-
ня (щодо умовних податкових пільг) та своєчас-
ним поверненням коштів, не сплачених до бю-
джету внаслідок надання пільги, у разі її надання 
на поворотній основі. 

Податковим кодексом України, з метою за-
безпечення контролю за цільовим використан-
ням коштів, вивільнених у платників податку в 
результаті застосування пільгових режимів опо-
даткування передбачено впровадження звітності 
щодо напрямів використання таких фінансових 
ресурсів всіма платниками податку, які користу-
ються пільговими режимами оподаткування із 
врахуванням особливостей таких режимів. 

Кабінетом Міністрів України затверджено 
Порядок використання коштів, вивільнених від 
оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до 
пунктів 15, 17–19 підрозділу 4 розділу XX «Пере-
хідні положення» Податкового кодексу України 
пільг з податку на прибуток підприємств. Згідно 

Порядку [17] кошти вивільнені в результаті ви-
користання пільгових режимів оподаткування, 
спрямовуються платниками податку виключно 
на збільшення обсягів виробництва (надання по-
слуг), переоснащення матеріально-технічної бази, 
запровадження новітніх технологій, пов’язаних з 
основною діяльністю таких платників податку, та/
або на повернення кредитів, використаних на за-
значені цілі, і сплату процентів за ними. Для цілей 
ведення обліку і оподаткування відображаються в 
бухгалтерському обліку в установленому порядку 
на окремому субрахунку рахунку «Цільове фінан-
сування і цільові надходження». Платник податку 
за результатами кожного звітного (податкового) 
періоду складає звіт про використання вивільне-
них коштів та подає його органові державної по-
даткової служби разом з декларацією з податку на 
прибуток підприємств. 

Однак існуюча звітність щодо використання 
коштів, вивільнених в результаті застосування 
платником податку пільгових режимів оподат-
кування є дещо недовершеною, оскільки не до-
зволяє у повній мері відслідкувати напрями та 
ефективність використання коштів, отриманих 
платником податку в результаті використання 
пільгових режимів оподаткування. 

З метою впорядкування фінансово-еконо-
мічних відносин у цій сфері, а також керуючись 
необхідністю додержання вимог до податкової 
політики, затверджених Основними напрямами 
бюджетної політики України на 2017 рік в частині 
посилення контролю за використанням пільгових 
режимів оподаткування доцільно вжити ряд за-
ходів, у тому числі і вдосконалити податкову звіт-
ність щодо пільгових режимів оподаткування. 

Результатом впровадження означених заходів 
буде збільшення бюджетних доходів та розвиток 
джерел для внутрішніх інвестицій на основі по-
кращення податкового адміністрування, зокрема, 
усунення можливостей для «проїдання» специ-
фічних рентних доходів, отриманих за рахунок 
особливостей законодавчого поля з питань опо-
даткування. Для досягнення означеної мети не-
обхідно удосконалити нормативно-правове поле 
України, що регулює означені питання. В процесі 
удосконалення доцільно врахувати наступні про-
позиції:

По-перше, суми коштів, які декларуються 
платником податку як такі, що вивільнені вна-
слідок застосування пільгового режиму оподат-
кування, мають акумулюватися на спеціальному 
рахунку такого платника податку.

По-друге, доцільно зобов’язати банківської 
установи приймати до виконання  платіжні до-
ручення на перерахування коштів з цих рахунків 
виключно за призначенням платежу. Ці призна-
чення мають узгоджуватися із відповідним під-
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розділом податкової служби платника податків за 
місцем його податкової адреси.

По-третє, у разі виявлення нецільового вико-
ристання платник має втрачати право на застосу-
вання пільгового режиму оподаткування та нести 
відповідальність за таке порушення у порядку, за 
яким здійснюється адміністрування податкового 
боргу.

По-четверте, ввести спеціальний розділ до 
Податкового кодексу, у якому чітко визначи-
ти особливості та механізми пільгових режимів 
оподаткування, а також напрями та контроль за 
цільовим використанням коштів, вивільнених 
у платників податків в результаті використання 
пільгових режимів оподаткування.

Першим кроком у частині вдосконалення ад-
міністрування пільгових режимів оподаткування 
може бути внесення змін та доповнень до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 
року. В рамках цих змін та доповнень доцільно за-
провадити нову форму звітності  “Про напрями 
використання коштів, вивільнених у юридичних 
осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 
діяльності в результаті надання пільг в оподатку-
ванні” (далі – звіт за формою №1-ВКПП). 

Напрями використання коштів, отриманих 
платником податку в результаті використання 
пільгового режиму оподаткування, мають бути 
затверджені відповідним положенням Податко-
вого кодексу України. У проекті звіту наведений 
орієнтовний перелік можливих напрямів вико-
ристання коштів, отриманих платником податку 
в результаті використання пільгових режимів опо-
даткування. 

Рядок 1 звіту за формою №1-ВКПП має від-
повідати графі 5 “усього” із графи “Сума пільг в 
оподаткуванні” звіту за формою №1-ПП, в якій 

заповнюється обсяг пільг зі сплати податків до 
відповідного бюджету.

Рядки 2-15 звіту за формою №1-ВКПП при-
значені для звітування платниками податків про 
напрямки використання коштів, вивільнених 
внаслідок надання податкових пільг. 

Перелік напрямків використання коштів, 
отриманих підприємством в результаті засто-
сування пільгових режимів оподаткування, має 
узгоджуватися з основними пріоритетами еко-
номічної політики держави, зокрема, в частині 
забезпечення зростання реальних доходів насе-
лення та активізації інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємства.

У графі 4-5 “Оцінка ефективності податкових 
пільг” звіту за формою №1-ВКПП мають вказу-
ватися дані про оцінку ефективності податкових 
пільг для суб’єктів підприємницької діяльності, 
що визначаються в залежності від того, до якої 
категорії пільговиків належить даний суб’єкт 
підприємницької діяльності, а також на які цілі 
спрямовуються вивільнені кошти.

Шляхом запровадження запропонованої 
форми податкової звітності можна досягти під-
вищення адресності податкових пільг та посили-
ти контроль за їх цільовим використанням. Так, 
встановлюючи відсоткові обмеження, наприклад 
в розмірі 10% від загальної суми наданих пільг 
в оподаткуванні (графа 1 звіту за формою №1-
ВКПП) щодо витрат на придбання (виготовлен-
ня) товарів (робіт,  послуг) платником податку 
для  їх подальшого використання у власній гос-
подарській діяльності (графа 2 звіту за формою 
№1-ВКПП) та витрат на інші цілі (графа 15 звіту 
за формою №1-ВКПП), можна досягти концен-
трації ресурсів підприємства на пріоритетних на-
прямках розвитку економіки України. 

Проект звіту за формою №1-ВКПП пропону-
ється визначити наступним чином.
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Наступним кроком у сфері покращення ад-
міністрування пільгових режимів оподаткування, 
маючі на меті підвищення ефективності надання 
податкових пільг, що набуває особливої актуаль-
ності в умовах фінансово-економічної нестабіль-
ності, пропонуємо запровадити в практику по-
даткового адміністрування систему спеціальних 
паспортів податкових пільг (ППП), у яких плат-
ники податків – пільговики зазначатимуть обсяги 
наданих пільг та напрями використання фінансо-
вого ресурсу, що акумулюється на підприємстві в 
результаті використання права на пільгове опо-
даткування. ППП має бути складовою документів 
обов’язкової звітності, що подаються платником 
податку до державної податкової інспекції за міс-
цем реєстрації. А звітування платника податку за 
ППП повинно стати обов’язковою умовою для 
одержання права на пільгове оподаткування. У 
ППП платники податків – пільговики зазначати-
муть обсяги наданих пільг та напрями викорис-

тання фінансового ресурсу, що акумулюється на 
підприємстві в результаті використання права на 
застосування пільгового режиму оподаткування.

ППП має представляти собою документ,  що  
визначає  суму коштів,  вивільнених у суб’єкта 
підприємницької діяльності внаслідок надання 
пільг в оподаткуванні,  законодавчі підстави  її  
надання,  мету, завдання, напрями використання 
цих коштів, результативні   показники  та  інші ха-
рактеристики господарської діяльності.

На підставі ППП можна організувати контр-
оль за цільовим використанням коштів платника 
податку, вивільнених внаслідок надання пільг в 
оподаткуванні, а також здійснювати аналіз вико-
нання досягнутих таким суб’єктом зобов’язань. 
ППП розробляється платниками податків щоро-
ку за кожною податковою пільгою, право на за-
стосування якої набуває такий платник податку 
згідно з положеннями чинного законодавства.
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За своїм призначенням ППП має бути ана-
логом паспорту бюджетної програми [18] і  за-
тверджуватися державним податковим органом 
за місцем реєстрації платника податку у місячний  
термін  з  дня  подання заяви такого платника по-
датку на застосування пільг в оподаткуванні.

Запровадження цього інструменту сприятиме 
поступовому зміщенню акцентів державної полі-
тики з надання податкових пільг на адресні дота-
ції. А застосування ППП дозволить запровадити в 
практику податкового адміністрування механізм 
контролю за цільовим використанням коштів, 
вивільнених внаслідок надання пільг в оподатку-
ванні та аналізу ефективності пільгових режимів 
оподаткування в Україні. 

Разом з цим, введення ППП дозволяє впро-
вадити механізми відмови та/або скасування 
права на застосування податкових пільг певним 
суб’єктам підприємницької діяльності, які не ви-
конують взяті на себе зобов’язання щодо залучен-
ня інвестицій, створення нових робочих місць, 
забезпечення розвитку інфраструктури регіону 
тощо.

Висновки. Запропоновані рішення у разі їх 
практичного впровадження можуть не дати миттє-
вих результатів щодо стабілізації фінансово-еко-
номічної ситуації в Україні. Однак, у поєднанні з 
іншими заходами, у тому числі, у сфері бюджет-
ної та монетарної політики, вони сприятимуть 
виведенню національної економічної системи із 
фінансово-економічної кризи, та в перспективі, 
нарощуванню обсягів виробництва, зростанню 
реальних доходів населення, підвищенню рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товарови-
робників на внутрішньому та зовнішніх ринках 
товарів (послуг).

До негативних наслідків введення ППП мож-
на віднести відносне ускладнення та здорожчен-
ня податкового обліку для суб’єктів господарю-
вання через включення до переліку документів 
обов’язкової податкової звітності додаткових 
формулярів, а також додаткові втрати часу при 
розгляді інформації, що містяться у таких пас-
портах, та доведення її відповідності податковому 
аудитору.

Однак, впровадження ППП дозволяє ввести 
систему результативних показників оцінки ефек-
тивності пільгових режимів оподаткування, яка 
дозволятиме оцінювати темпи зростання обсягів 
виробництва та валової доданої вартості у секто-
рах економіки, звільнених від оподаткування, а 
також підвищення рівня зайнятості та заробітної 
плати працюючих, перелив капіталів між видами 
економічної діяльності та територіями, а також 
якісні та кількісні показники конкурентоспро-
можності продукції, виробленої на підприєм-
ствах, що застосовують пільгові режими оподат-

кування. З точки зору підвищення ефективності 
формування доходів Державного бюджету Укра-
їни, така практика дозволить посилити точність 
прогнозних розрахунків обсягів надходжень окре-
мих доходних джерел, як на наступний бюджет-
ний період, так і в середньостроковій перспективі. 

В цілому, прийняття цієї пропозиції спри-
ятиме підвищенню прозорості функціонування 
пільгових режимів оподаткування та ефектив-
ності формування доходної частини Державно-
го бюджету у наступних бюджетних періодах. А 
за результатами розгляду питання відповідності 
кількісних характеристик ефективності пільгових 
режимів оподаткування тим, що задекларовані в 
паспорті податкових пільг, може розглядатися пи-
тання щодо доцільності надання права на засто-
сування пільгового режиму оподаткування окре-
мому суб’єкту господарювання.

 Щодо інших завдань податкової політики 
України, визначених як пріоритетні на 2017 рік, 
слід зазначити наступне. 

Забезпечення своєчасного відшкодування 
податку на додану вартість з Державного бюджету 
має відбуватися одночасно із підвищенням ефек-
тивності адміністрування податків та інтенсифі-
кації стягнення податкового боргу. І на практиці, 
це завдання досить складно реалізувати, оскільки 
боржниками по сплаті податкових зобов’язань 
традиційно лишаються підприємства державного 
сектору економіки, адміністрування податкового 
боргу яких суттєво ускладняється через їх відомчу 
підпорядкованість та інші фактори системно-ад-
міністративного характеру. 

В той же час, основними кредиторами щодо 
бюджетного відшкодування є підприємства при-
ватної форми власності. Забезпечення своєчас-
ного бюджетного відшкодування ПДВ передба-
чає наявність у Державному бюджеті відповідних 
грошових фондів, які, в свою чергу, можуть бути 
акумульовані за рахунок погашення податкового 
боргу. 

Оскільки, якщо розглянути цю ситуацію з 
протилежної сторони, то у цьому випадку просто 
відбувається своєрідне постійне «субсидіювання» 
державних підприємств за рахунок неможливос-
ті стягнення податкового боргу з таких підпри-
ємств, яке, в свою чергу, частково компенсується 
шляхом «затримки» з відшкодування податку на 
додану вартість підприємствам приватної форми 
власності.  

Податкові надходження забезпечують осно-
вну частину доходів бюджету держави. Відповід-
но, провали в мобілізації бюджетних доходів, а 
також негативний вплив податкової політики на 
розвиток окремих секторів економіки вимагають 
подальших наукових розвідок за цим напрямом 
економічної науки. Зокрема, досліджень потре-
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бують способи нейтралізації чинників, що нега-
тивно впливають на динаміку податкових надхо-
джень бюджету. 

Таким чином, дослідження процесу форму-
вання податкових надходжень бюджету, визна-
чення їх оптимальної, економічно-обгрунтованої 
структури, у тому числі для забезпечення стабіль-
ності, прозорості, керованості та прогнозованості 
бюджетного процесу України залишаються акту-
альними. Подальших наукових розробок вимага-
ють питання взаємодії суб’єктів, що забезпечують 
формування податкових надходжень. 

Проблемним як з теоретичного, так і з прак-
тичного погляду залишається питання прогно-
зування обсягів податкових надходжень на на-
ступний бюджетний період та середньострокову 
перспективу. Окремо слід виділити напрям до-
сліджень, спрямованих на збалансування подат-
ково-бюджетної та тарифної політики України, 
а також розвитку інституту звичайної ціни для 
цілей оподаткування і деофшоризації економіки 
України. 
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