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АНОТАЦІЯ
Назукова Н. М. Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал.
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». – Державна установа
«Інститут економіки та прогнозування Національної Академії Наук України»,
Київ, 2018.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню суті, основних
складових та методичних підходів до оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал, а також обґрунтуванню напрямів розвитку
податкової системи в Україні щодо стимулювання інвестицій в основний
капітал, зокрема у контексті євроінтеграційних процесів. Узагальнення змісту
наукових положень та поглядів, розвинутих у межах теорії оподаткування та
інвестиційної теорії, дало підстави констатувати, що вплив податків на інвестиції
реалізується у формі зниження дохідності інвестиційних проектів. Необхідність
сплати податків на доходи від реалізації інвестиційних проектів змінює норму
дохідності інвестованого в необоротні активи капіталу. Вплив податків на
інвестиції в основний капітал має складний механізм і залежить від структури
національної податкової системи, яка включає номінальні ставки податків,
методи розрахунку податкової бази, строки сплати податків, амортизаційну
політику, податкові пільги. Кожен елемент податкової системи здійснює певний
вплив на дохідність інвестицій в основний капітал, а також обумовлює вибір та
формування структури джерел фінансування інвестицій в основний капітал.
У дослідженні розвинуто трактування економічного змісту поняття
«податкове навантаження на інвестиції в основний капітал», яке позначає вплив
податків (пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту) на дохідність
капіталу, інвестованого в необоротні активи (матеріальні та нематеріальні) і
сформованого з різних джерел фінансування (нерозподіленого прибутку,
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акціонерного капіталу, банківського кредиту), і яке впливає на рішення суб’єктів
господарювання щодо здійснення інвестицій.
Дослідження особливостей процесів інвестування в основний капітал
дозволило обґрунтувати методичний підхід до оцінки податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал. Аналіз найбільш поширених в Україні та за
кордоном

теоретико-методологічних

підходів

до

оцінки

податкового

навантаження, а також узагальнення методичних основ, яким має задовольняти
така оцінка для інвестицій в основний капітал, показали, що найбільш достовірну
оцінку податкового навантаження на інвестиції в основний капітал дозволяють
отримати ефективні податкові ставки (маржинальна та середня), розроблені
М. Дівере і Р. Гріффіт. Ці ставки передбачають врахування, крім номінальних
ставок податків, також інфляції, джерел фінансування інвестицій та дохідності
альтернативних варіантів використання інвестиційних ресурсів, при заданій
нормі прибутку від інвестиційного проекту. Обґрунтовано, що застосування
зазначеного підходу відкриває можливості не лише для поточних, але й для
прогнозних оцінок податкового навантаження на інвестиції в основний капітал.
У дисертаційному дослідженні застосовано методичний підхід до оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні, який
враховує пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів прямі податки з
підприємств та фізичних осіб (податок на прибуток підприємств, податки
на доходи фізичних осіб та податок на нерухоме майно), а також показники
макроекономічного середовища – рівень інфляції (для врахування ризику
втрат внаслідок інфляції) та реальної процентної ставки (для врахування
ризику неодержання доходів від альтернативних вкладень капіталу). На базі
означеного методичного підходу вперше здійснено відповідну оцінку для
України у розрізі джерел фінансування інвестиційних проектів. Теоретичний
аналіз одержаних оцінок засвідчив, що інвестиції в основний капітал, які
фінансуються за рахунок банківського кредиту, характеризуються нижчим
податковим навантаженням, порівняно з інвестиціями в основний капітал, які

4

фінансуються за рахунок акціонерного капіталу. Однак, на практиці такі
переваги банківського фінансування інвестиційних проектів втрачаються, що
пов’язано з обмеженістю доступу інвесторів до банківських кредитів в Україні.
Здійснені оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал із використанням означеного методичного підходу за співставних
макроекономічних умов – заданих показниках інфляції та реальної процентної
ставки на фінансовому ринку, та їх порівняння з відповідними показниками країн
ЄС дозволили зробити висновок, що прямі податки, пов’язані з реалізацією
інвестиційних проектів, не є перешкодою для інвестиційної діяльності в Україні.
На основі здійснених кількісних оцінок податкового навантаження на інвестиції
в основний капітал з урахуванням співставних та з урахуванням фактичних
макроекономічних умов, у дисертації обґрунтовано, що податкове навантаження
на інвестиції в основний капітал в Україні зростає під дією чинників, які
формують країнний ризик інвестування. Тому для порівняння податкової
конкурентоспроможності України та держав ЄС у контексті залучення
інвестицій, розрахунок ефективних податкових ставок повинен містити
показник, який би відображав норму дохідності на компенсацію витрат,
пов’язаних з інвестиціями – премії за ризик на інвестований капітал в певній
країні.

Така премія показує, наскільки більшу норму дохідності необхідно

отримати інвестору в країні з високим інвестиційним ризиком, щоб досягти рівня
дохідності інвестицій у низькоризиковій країні.
Виходячи з того, що при інвестуванні в країни з високим рівнем ризику, до
яких відноситься Україна, інвесторові необхідна вища норма дохідності
інвестиційного

проекту,

у

дисертаційному

дослідженні

запропоновано

методичний підхід до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал з урахуванням премії за ризик на інвестований капітал в певній країні.
Здійснені на основі запропонованого методичного підходу розрахунки свідчать
про низьку інвестиційну привабливість України, порівняно з державами
Євросоюзу.
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Результати дослідження дозволили розвинути систематизацію детермінант
інвестиційних рішень у частині віднесення до них, поряд із ринковим попитом,
наявністю факторів виробництва, прибутковістю інвестиційного проекту та
альтернативних фінансових інвестицій, вартістю відтворення основного
капіталу, також податкового навантаження на інвестиції в основний капітал з
урахуванням країнного ризику.
Здійснена у дисертаційному дослідженні оцінка ефективності інструментів
податкового стимулювання інвестицій в основний капітал в Україні дозволила
встановити, що обсяги

коштів, нарахованих внаслідок звільнення від

оподаткування прибутку підприємств, є незначними та не відіграють суттєвої
ролі при формуванні джерел фінансування інвестицій в основний капітал.
Здійснений у дослідженні аналіз сучасної практики застосування прискореної
амортизації основного капіталу в Україні дозволив встановити, що її низька
ефективність з точки зору формування джерел інвестування обумовлена
дефіцитом фінансування поточної діяльності суб’єктів господарювання.
У дисертаційній роботі обґрунтовано, що для компенсації країнного
ризику в Україні доцільно застосовувати інструменти податкового стимулювання
з урахуванням досвіду держав ЄС. Серед заходів, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності податкової системи, виокремлено: звільнення від
оподаткування прибутку, який направляється на інноваційно-інвестиційну
діяльність,

прискорена

амортизація

нового

обладнання,

інвестиційний

податковий кредит та інвестиційна податкова знижка, інвестиційна податкова
премія.
Науково обґрунтований у дисертаційному дослідженні методичний підхід
до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал та напрями
удосконалення системи оподаткування інвестицій в основний капітал можуть
бути використані для аналізу й оцінки стану оподаткування інвестицій в
основний капітал в Україні, а також для формування перспективних заходів
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податкового реформування в рамках забезпечення виконання стратегічних цілей
економічного розвитку.
Ключові слова: податкове навантаження, інвестиції в основний капітал,
ефективна маржинальна податкова ставка, ефективна середня податкова ставка,
податкове стимулювання, премія за ризик на інвестований капітал, дохідність
інвестованого капіталу, джерела фінансування інвестицій в основний капітал.
ABSTRACT
Nazukova N. M. Tax burden on the investments in fixed assets. – Manuscript.
Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.08 –
money, finance and credit. – State Institution “Institute for Economics and Forecasting
of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2018.
The thesis is devoted to a comprehensive study of the essence, the main factors,
the formation mechanism and methodological approaches to assessing the tax burden
on investments in fixed assets, as well as to the rationale for increasing the
effectiveness of the stimulating potential of investment tax incentives in Ukraine (in
the context of European integration). The generalization of the content of scientific
provisions and views, developed within the taxation and investment theory
frameworks, has given grounds to state, that the influence of taxes on investments is
realized in the form of the investments’ rate of return decrease. The impact of taxes on
investments in fixed assets is characterized by a complex mechanism which depends
on the structure of the national tax system: nominal tax rates, methods for the tax base
calculation, the timing of tax payment, depreciation policy etc. Each element of the tax
system has a certain effect on the rate of return on investments in fixed assets, and thus
– determines the choice and formation of the structure of financial sources of
investments in fixed assets.
The economic content of the concept "tax burden on investments in fixed assets"
is developed in the research; the proposed interpretation is: the impact of taxes on the
return on invested capital, taking into account the investment risk and the decision of
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business entities to invest from various sources (retained earnings, share capital and
bank credit).
A survey of the specifics of investing in fixed assets processes made it possible
to justify a formalized toolkit for assessing the tax burden on investments in fixed
assets. There is a wide range of theoretical and methodological approaches to the tax
burden assessment, that are widely used in Ukraine and abroad. Their examination (as
well as generalization of the methodological foundations, that should be satisfied by
the approach for the tax burden on investments in fixed assets assessment) showed that
the most reliable estimates of such burden can be obtained from effective tax rates –
marginal and average, developed by M. Devereux and R. Griffith. These rates contain
nominal tax rates, as well as inflation, financial sources of investments and profitability
of alternative options for the use of financial resources, at a given rate of return on the
investment project. The application of this approach opens up opportunities not only
for current, but also for projected assessments of the tax burden on investments in fixed
assets.
The conceptual approach of assessing the tax burden on the investments in fixed
assets, proposed in the research, takes into account direct taxes (associated with the
investment projects) payable by enterprises and individuals (corporate income tax,
personal income tax and real estate tax), indicators of macroeconomic environment –
the level of inflation (that reflects the risk of losses owing to inflation) and the real
interest rate (that reflects the risk of non-receipt of income from alternative
investments). Based on the proposed approach, an appropriate assessment made for
Ukraine for the first time. This assessment shows that inflation has a significant impact
on the level of the tax burden on investments in fixed assets in Ukraine, increasing it.
A theoretical analysis of the obtained estimates showed that investments in fixed assets
financed by a bank loan has a low tax burden compared to fixed capital investments
financed by new equity. However, in practice, such advantages of bank financing of
investment projects are lost, which is explained by the limited access of investors to
bank loans in Ukraine.
The determination of the tax burden on investments in fixed assets, introduced
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in the research, is based on the proposed approach under comparable macroeconomic
conditions – given inflation rate and real interest rate. The results of such determination
and it’s comparison with the corresponding results, obtained for the EU countries,
made it possible to conclude that direct taxes, associated with the investment projects,
are not an obstacle to investment activity in Ukraine. The determination of the tax
burden on investments in fixed assets, based on comparable and on actual
macroeconomic conditions, made it possible to justify that the tax burden on
investments in fixed assets in Ukraine grows under the country risk influence. The
results of the research deliver the development of the determinants of investment
decisions systematization in terms of attributing to them – along with market demand,
the availability of production factors, the profitability of the investment project and
alternative financial investments, the cost of reproduction of fixed capital – the tax
burden on investments in fixed assets at a given country risk.
When investing in high-risk countries, to which Ukraine belongs, investor needs
a higher rate of return on the investment project; on the basis of this, the author
suggested improvement of the methodological toolkit for the assessment of the tax
burden on investments in fixed assets by including the indicator of the country equity
risk premium. This premium shows how much higher should be the rate of return in a
country with high investment risk in comparison with a low-risk country, so that those
countries were equal from the investor’s point. The calculations on the basis of the
improved methodological tools show Ukraine’s low investment attractiveness,
compared to the European Union countries.
Among the most instrumental findings in that the effectiveness of investment tax
incentives is low in Ukraine; based on the proposed tools, it is justified that the funds
accrued as a result of exemption from taxation of enterprise profits are insignificant
and don't play important role in the formation of financial resources for investments in
fixed assets. The analysis of modern practice of applying accelerated depreciation of
fixed capital in Ukraine showed its' low efficiency from the point of view of formation
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of financial resources for investments in fixed assets; the reason for it is a deficit of the
entities' working capital.
To compensate the country risk in Ukraine, it is expediently to apply tax
incentives, taking into account best experience of the EU countries. Among measures,
aimed at increasing the competitiveness of tax system, the author substantiated
following directions for tax incentives improvement in Ukraine: exemption from
taxation of profits directed at innovation and investment activities, accelerated
depreciation of new equipment, investment tax credit, investment tax premium,
preferential investment credit.
The conceptual approach of assessing the tax burden on the investments in fixed
assets, proposed in the research, can be used to assess the efficiency of taxation of the
investments in fixed assets, as well as to form prospective measures of tax reforming
in the context of economic development goals' achievement.
Key words: tax burden, investments in fixed assets, effective marginal tax rate,
effective average tax rate, tax incentives, country equity risk premium, rate of return
on investments, financial sources of investments in fixed assets.
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податкових реформ; проаналізовано податкове навантаження на інвестиції в
основний капітал в Україні у 2011–2014 рр.).
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У наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних
наукометричних баз:
7. Троц (Назукова) Н. М. Методичні підходи до формування податкового
навантаження в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Вид-во
ТНЕУ “Економічна думка”. 2011. Вип. 8. Ч. 1. С. 334–338 (Index Copernicus).
8. Троц

(Назукова)

Н.

М.

Оцінка

фінансового

стану

суб’єктів

господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України.
Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Вид.-полігр. центр ТНЕУ
“Економічна думка”. 2013. Том 13. С. 389–400 (Index Copernicus).
9. Назукова

Н.

М.

Теоретичні

засади

оцінювання

податкового

навантаження на капітальні інвестиції. Економіка та прогнозування. 2015. №2.
С. 21–32 (RePEc, EconLit, Index Copernicus).
10. Назукова Н. М. Удосконалення методичного підходу до оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в умовах
податкової конкуренції. Економіка та держава. 2017. №6. С. 100–107
(Scientific Indexing Services).
В іноземних наукових виданнях:
11. Nazukova Nataliia. METR model for measuring tax burden on investment
in Ukraine. MEST Journal. Belgrade: MESTE. 2015. Vol. 3. pp. 37–47. URL:
http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_III_3_1.pdf.
12. Назукова Н., Забловський А., Петруха С. Генезис та еволюція
податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної поведінки.
Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 2015. vol. 23 issue 05. С. 20–25
(особистий вклад: дослідження детермінант інвестиційних рішень суб’єктів
господарювання в контексті розвитку теоретичних концепцій інвестування).
У матеріалах науково-практичних конференцій:
13. Троц (Назукова) Н. М. Податковий вплив на формування власних
фінансових

ресурсів

підприємств

України.

Удосконалення

механізмів

державного управління та місцевого самоврядування: мат.-ли наук.-практ.
конф. за міжнар. участю (10.04.2009. Київ: Вид.-полігр. центр Академії
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муніципального управління). 2009. Ч.1. С.264–265.
14. Троц (Назукова) Н. М. Податковий вплив на формування прибутку та
амортизаційного ресурсу підприємств України. Вплив бюджетно-податкової
політики на соціально-економічний розвиток регіону: Тези доповідей І міжнар.
наук.-практ. конф. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2009. С.137–139.
15. Троц (Назукова) Н. М. ПДВ в Україні: необхідність звуження податкової
бази. Мат.-ли IV міжнар. форуму молодих вчених «Ринкова трансформація
економіки: стан, проблеми, перспективи». Харків: ХНТУСГ, 2010. Т.2. С. 113–115.
16. Троц (Назукова) Н. М. Амортизаційна політика в Україні. Зб. мат.лів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Україна європейська: сучасні тенденції та
перспективи». Чернігів: ФОП О.А. Стельмах, 2010. С. 202–205.
17. Троц (Назукова) Н. М. Фіскальна складова виробничої капіталізації в
Україні. Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат.-лів ІІІ міжнар.
наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. Київ: КНЕУ, 2010. С. 312–314.
18. Троц (Назукова) Н. М. Зміни в системі оподаткування податком на
прибуток та їх вплив на активи підприємств. Антикризові аспекти регулювання
економіки: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 2–4 грудня 2010 р. Харків,
2010. С. 128–130.
19. Троц (Назукова) Н. М. Оподаткування бізнесу та населення в Україні:
необхідність

зниження

податкового

навантаження.

Адміністративне

судочинство в державному механізмі захисту прав платників податків: зб. тез
наук.-практ. семінару. Ірпінь: НУДПС України. 2011. С. 171–174.
20. Троц (Назукова) Н. М. Економічна сутність та джерела фінансування
активів підприємств. Мат.-ли всеукр. наук.-практ. інт.-конф. «Ринкова
трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». Харків: ХНТУСГ,
2011. Т. 2. С. 184–187.
21. Троц (Назукова) Н. М. Стан фінансових ресурсів суб’єктів реального
сектору економіки. Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціальноекономічного розвитку в Україні: зб. наук. праць за мат.-лами круглого столу,
17 травня 2012 року, та наук.-практ. інт.-конф. Київ, 2012. С. 262–264.
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22. Троц (Назукова) Н. М. Вплив змін податкового законодавства на
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23. Троц (Назукова) Н. Н. Особенности применения НДС в Украине.
Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их
решения: мат.-лы 3-й междунар. науч.-практ. конф. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.,
2013. Том 2. С. 241–245.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ
Позначення:
EMTR –

(англ. effective marginal tax rate) ефективна маржинальна
податкова ставка;

EATR –

(англ. effective average tax rate) ефективна середня податкова
ставка;

~р –

норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій;

s–

норма дохідності після оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій;

R*–

норма дохідності до оподаткування інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку;

R–

норма дохідності після оподаткування інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку;

р–

середня норма прибутку;

r–

реальна процентна ставка на фінансовому ринку;

i–

номінальна процентна ставка на фінансовому ринку;

π–

темп інфляції (середній за рік);

 –

номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів;

F–

вартість залучення інвестиційних ресурсів;

 –

коефіцієнт податкової дискримінації;

А–

частина вартості необоротних активів, які амортизуються, що
зменшує податкову базу з податку на прибуток підприємств;

δ–

економічна норма амортизації;

Т–

період експлуатації необоротного активу;



–

частка запасів, які підлягають оподаткуванню податком на
прибуток підприємств;

τ–

ставка податку на прибуток підприємств;
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m–

ставка податку на доходи по депозитах фізичних осіб;

d–

ставка податку доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів;

e–

ефективна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної

ділянки,

сплаченого

юридичними

особами

–

власниками об’єктів нежитлової нерухомості;
z–

ставка податку на приріст капіталу;

φ–

податкова норма амортизації;

CERP –

(англ. country equity risk premium) премія за ризик на інвестований
капітал в певній країні;

CRP –

(англ.country risk premium) премія за певний країнний ризик;

PMEM –

(англ. premium for mature equity market) премія за ризик на
інвестований капітал на розвинутому ринку;

CDS –

(англ. credit default swap) суверенний кредитний дефолтний своп;

σЦП –

волатильність на ринку корпоративних цінних паперів;

σО –

волатильність на ринку державних облігацій.
Скорочення:

ВВП –

валовий внутрішній продукт;

США –

Сполучені Штати Америки;

НДДКР – науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;
ПДВ –

податок на додану вартість;

ОЕСР –

Організація економічного співробітництва та розвитку;

МВФ –

Міжнародний валютний фонд;

СБ –

Світовий банк;

ЄС –

Європейський союз;

ЄС-28 –

Європейський союз у складі 28-ми держав-членів;

ЛІФО –

метод обліку запасів, при якому запаси, що надійшли останніми;
використовуються першими;

ФІФО –

метод обліку запасів, при якому запаси, що надійшли раніше,
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використовуються раніше;
ПКУ –

Податковий кодекс України;

ДФСУ –

Державна фіскальна служба України;

ДССУ–

Державна служба статистики України;

СНР –

Система національних рахунків.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Інвестиційна діяльність, спрямована на
зростання основного капіталу, є структуроутворюючою ланкою у відновленні
виробничого потенціалу України. У 2008–2016 рр. обсяги інвестицій практично
не покривали вибуття і зносу основного капіталу, що свідчить про руйнування
виробничої основи економічного зростання національної економіки.
У регулюванні інвестицій в основний капітал важливу роль відіграє
податкова система. Незважаючи на те, що в Україні окремі ставки прямих
податків, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, перебувають на рівні,
нижчому, ніж у багатьох країнах (у т. ч. ЄС), представники бізнесу вважають
високе податкове навантаження одним з головних анти-стимулів здійснення
інвестицій

в

національну

економіку.

Таку

суперечність

зумовлено

неоднозначністю підходів до трактування поняття «податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал» та його оцінки.
Дослідниками, які сформували теоретичну основу та методичну базу для
розвитку знань про податкове навантаження на економіку та на економічну
діяльність окремих платників податків, стали Ш. Бланкарт, А. Вагнер,
К. Вікселль, М. Геде, Дж. М. Кейнс, А. Лаффер, Дж. С. Мілль, А. С. Пігу,
П. Прудон, Д. Рікардо, Ж. Сісмонді, А. Сміт, С. Фішер, Р. Шмалензі та інші.
Відомі праці, в яких розкрито питання впливу податків на національну економіку,
належать вітчизняним науковцям: В. Вишневському, В. Гейцю, А. Даниленку,
Т. Єфименко, Ю. Іванову, І. Луніній, В. Мельнику, В. Опаріну, А. Соколовській, Л.
Тарангул, В. Федосову, І. Чугунову, Л. Шаблистій та іншим. Дослідження, які
розв’язали ряд гострих теоретико-прикладних проблем оподаткування прибутку
підприємств, оцінки податкового навантаження і розподілу його між факторами
виробництва і споживанням, а також фактичного податкового навантаження на
окремих платників податків в Україні, було здійснено О. Короткевич,
Д. Серебрянським, О. Сидорович, Н. Фроловою, О. Чумаковою, К. Швабієм,
Н. Яровою та іншими вченими.
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Тим часом поглибленого дослідження потребують питання оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал і формування
відповідного інструментарію, який би враховував особливості податкової
системи України та забезпечував коректність міжнародних порівнянь. З огляду
на це, тема дослідження є актуальною, має важливе теоретичне і практичне
значення.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт Державної установи
«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
(«ІЕПр НАН України»). У заключному науковому звіті з НДР «Розвиток
державних фінансів в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер
роботи 0109U004580) дисертант є співавтором підрозділу 3.1 «Ризики
формування бази оподаткування податку на прибуток підприємств» (особистий
вклад дисертанта – аналіз структури інвестицій у реальний та фінансовий
сектори економіки України і впливу результатів інвестиційної діяльності
підприємств на величину податку на їх прибуток). У заключному науковому
звіті з НДР «Консолідація державних фінансів України в умовах світової
фінансової

нестабільності»

0113U005571)

дисертант

(державний
є

співавтором

реєстраційний
підрозділу

номер
4.4.

роботи

«Податкове

навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні» (особистий вклад
дисертанта – вдосконалення методичного підходу до оцінки податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал; розрахунок ефективних
податкових ставок (маржинальної та середньої) для України, які відображають
податкове навантаження на інвестиції в основний капітал з урахуванням
джерел фінансування, фактичних показників інфляції та процентних ставок;
здійснення порівняльного аналізу отриманих показників з відповідними
показниками по країнах ЄС). Особистий вклад дисертанта у зазначені розробки
підтверджено довідкою «ІЕПр НАН України» № 135-16/416 від 28.07.2017 р.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення
теоретико-методологічних засад оподаткування доходів від інвестицій в
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основний капітал і методичних положень оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал, а також обґрунтування пріоритетних напрямів
розвитку системи оподаткування в Україні у частині стимулювання інвестицій
в основний капітал.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких
завдань:
– дослідити теоретичні аспекти впливу податків на інвестиції в основний
капітал;
– розкрити економічну суть поняття

«податкове навантаження на

інвестиції в основний капітал»;
– узагальнити та визначити особливості основних методичних підходів до
оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал;
– розробити методичний підхід до оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал в Україні з урахуванням джерел їх фінансування;
– оцінити податкове навантаження на інвестиції в основний капітал в
Україні;
– здійснити порівняльну оцінку показників податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал в Україні та державах ЄС;
– проаналізувати сучасну практику застосування податкових пільг,
спрямованих на стимулювання інвестицій в основний капітал, в Україні та
узагальнити міжнародний досвід їх надання;
– визначити пріоритетні напрями розвитку системи оподаткування у
частині стимулювання інвестицій в основний капітал в Україні.
Об’єктом дослідження є економічні відносини, що формують податкове
навантаження на інвестиції в основний капітал.
Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні засади оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал.
Методи

дослідження.

Методологічною

основою

дослідження

є

теоретичні положення економічної науки щодо оподаткування в цілому і
податкового навантаження зокрема.
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У

роботі

використано

загальнонаукові

методи

теоретичного

та

емпіричного пізнання: аналізу та синтезу, індукції та дедукції – при розкритті
теоретичних засад податкового навантаження на інвестиції в основний капітал;
наукової

абстракції

та формалізації

– при структуруванні складових

податкового навантаження на інвестиції в основний капітал; системного аналізу
– при дослідженні ефективності системи податкового стимулювання інвестицій
в основний капітал в Україні; порівняльного аналізу та узагальнення – при
аналізі податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні та
державах ЄС; математичної та діалектичної логіки – при удосконаленні
методичного підходу до оцінки податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал; історичний та діалектичний – при розробці та опрацюванні
прикладних рекомендацій.
Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, методичні
матеріали органів законодавчої та виконавчої влади України і держав ЄС з
питань оподаткування, звітні дані Міністерства фінансів України, Державної
фіскальної

служби

України,

Державної

служби

статистики

України,

Європейської комісії, Організації економічного співробітництва та розвитку,
Міжнародного валютного фонду, Світового банку.
Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення та
результати дисертаційного дослідження, що характеризують наукову новизну
та особистий вклад автора, полягають у такому:
вперше:
– запропоновано методичний підхід до оцінки податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал на основі показника, що базується на
співвіднесенні пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту прямих податків з
підприємств і фізичних осіб та визначеної з урахуванням країнного ризику норми
дохідності капіталу, інвестованого в необоротні активи. Застосування цього
підходу

дозволяє

здійснювати

порівняльну

оцінку

конкурентоспроможності країн з різним рівнем ризику інвестування;
удосконалено:

податкової
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– трактування економічного змісту поняття «податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал», яке за своєю суттю відображає вплив податків на
дохідність інвестованого в необоротні активи капіталу, у частині конкретизації
означених податків, що пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, а саме з
формуванням джерел фінансування (нерозподіленого прибутку, акціонерного
капіталу, банківського кредиту), а також приростом вартості капіталу, створенням
нового нерухомого майна та одержанням прибутку внаслідок реалізації
інвестиційного проекту;
– методику здійснення міжнародних порівнянь податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал, згідно з якою при розрахунку норми дохідності
інвестованого в необоротні активи капіталу (визначеної з урахуванням пов’язаних
з реалізацією інвестиційного проекту прямих податків з підприємств і фізичних
осіб) необхідно додатково враховувати вплив країнного ризику. Застосування
такого підходу дозволило встановити, що країнний ризик підвищує податкове
навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні вдвічі, а у середньому по
державах ЄС – в півтора рази;
– підхід до оцінки норми дохідності капіталу, інвестованого в необоротні
активи, з урахуванням фактичних показників ризику втрат внаслідок інфляції та
ризику неодержання доходів від альтернативного розміщення інвестиційних
ресурсів. Застосування такого підходу дозволило встановити, що інвестиції в
основний капітал в Україні, профінансовані за рахунок банківського кредиту,
характеризуються нижчим податковим навантаженням порівняно з інвестиціями,
профінансованими за рахунок нерозподіленого прибутку чи акціонерного капіталу;
набули подальшого розвитку:
– положення

щодо

застосування

ефективних

податкових

ставок

(маржинальної та середньої), які свідчать про рівень податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал, з метою оцінки наслідків для податкової
конкурентоспроможності країн, викликаних змінами в елементах їхніх податкових
систем. Застосування цих ставок дозволило з’ясувати, що звільнення від сплати
податку на прибуток підприємств не спричиняє зниження рівня податкового
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навантаження на інвестиційний проект, профінансований за рахунок банківського
кредиту;
– систематизація складових оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал, до яких – поряд з номінальними ставками
податків, нормами амортизаційних відрахувань і методами обліку товарноматеріальних запасів, рівнем інфляції та реальної процентної ставки на
фінансовому

ринку,

–

віднесено

також

країнний

ризик

(податкове

навантаження на інвестиції в основний капітал з урахуванням країнного ризику
зумовлює економічні рішення інвесторів, що дозволяє визначати конкурентний
рівень дохідності інвестиційних проектів);
–

методичні засади визначення напрямів розвитку системи оподаткування

інвестицій в основний капітал в Україні, які базуються на застосуванні
запропонованого підходу для оцінки податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал та узагальненні сучасної практики держав ЄС щодо ефективного
застосування податкових пільг, спрямованих на стимулювання інвестицій в
основний капітал.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
основні концептуальні положення, висновки і рекомендації дисертації можуть
бути використані в процесі розробки напрямів реформування податкової
системи України в частині обґрунтування заходів щодо зниження податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал. Використання запропонованого
методичного підходу до оцінки податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал з урахуванням країнного ризику дозволяє підвищити рівень
обґрунтованості економічних рішень інвесторів.
Обґрунтовані дисертантом теоретичні висновки і практичні рекомендації
використано при підготовці науково-аналітичних записок «ІЕПр НАН
України», які було надіслано до Рахункової палати України і Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України. Зокрема, висновки і пропозиції щодо
формування бази оподаткування податком на прибуток підприємств було
враховано при підготовці аналітичних матеріалів фахівцями Рахункової палати
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України

(лист

№ 12-2117

від

20.09.2013 р.).

Наукові

розробки

щодо

методологічних засад оцінки податкової конкурентоспроможності країни та
впливу оподаткування на інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання
здобули схвальний відгук фахівців Рахункової палати України (лист № 20-1321
від 08.07.2016 р.). Інформаційно-аналітичні матеріали щодо фіскальних
аспектів підвищення інвестиційної привабливості України буде використано у
роботі Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (лист № 923 від
06.07.2017 р.).
Результати

наукового

дослідження

стосовно

оцінки

податкового

навантаження на інвестиції в основний капітал з урахуванням особливостей
податкової системи України впроваджено при викладанні таких навчальних
дисциплін у Тернопільському національному економічному університеті:
«Податковий менеджмент», «Податкові розрахунки і звітність», «Податкове
планування і мінімізація податкових ризиків» (довідка № 126-31/565 від
13.03.2015 р.). Відповідні довідки представлено у Додатку А.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що містяться в
дисертації та виносяться на захист, отримано автором самостійно. З наукових
праць, написаних у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використано ті
ідеї та положення, що є результатом роботи здобувача. Особистий вклад
здобувача у ці праці наведено окремо у списку публікацій (Додаток Б).
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційного дослідження було презентовано на 17 міжнародних і
всеукраїнських

науково-практичних

конференціях,

форумах,

семінарах,

круглих столах: науково-практичній конференції за міжнародною участю
«Удосконалення

механізмів

державного

управління

та

місцевого

самоврядування» (м. Київ, 2009 р.); І міжнародній науково-практичній
конференції «Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний
розвиток регіону» (м. Херсон, 2009 р.); IV міжнародному форумі молодих
вчених «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»
(м. Харків, 2010 р.); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Україна
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європейська: сучасні тенденції та перспективи» (м. Чернігів, 2010 р.);
ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства:
теорія і практика» (м. Київ, 2010 р.); міжнародній науково-практичній
конференції «Антикризові аспекти регулювання економіки» (м. Харків,
2010 р.); науково-практичному семінарі «Адміністративне судочинство в
державному механізмі захисту прав платників податків» (м. Ірпінь, 2010 р.);
ІІ всеукраїнській

науково-практичній

інтернет-конференції

«Ринкова

трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2011 р.);
круглому столі

«Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-

економічного розвитку в Україні» (м. Ірпінь, 2012 р.); всеукраїнській науковопрактичній конференції «Проблеми та перспективи функціонування економіки
України в умовах забезпечення сталого розвитку» (м. Рівне, 2013 р.);
ІІІ міжнародній
міжнародній

науково-практичній
конференції

«Наука

конференції
як

(м.

рушійна

Курськ,
антикризова

2013 р.);
сила»

(м. Київ, 2014 р.); ХІІ міжнародній науково-практичній конференції «Світові
тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ,
2015 р.);

ІІІ Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Глобальні

проблеми економіки та фінансів» (Київ–Прага–Відень, 2015 р.); науковопрактичній конференції «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки
вирішення сучасних проблем» (м. Київ, 2016 р.); ІХ симпозіумі «Соціальноекономічний розвиток системи фінансів і управління в інноваційному
середовищі: проблеми, ефективність, перспективи» (м. Харків, 2016 р.); ІІ
науково-практичному інтернет-семінарі до Дня науки «Фіскальна політика в
умовах макроекономічної стабілізації» (м. Ірпінь, 2017 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 29 наукових працях
загальним обсягом 12,65 д. а., з яких безпосередньо авторові належить
11,83 д. а. У складі публікацій: 1 підрозділ у колективній монографії (0,96 д. а.);
9 статей у наукових фахових виданнях України (6,1 д. а.), з яких 4 статті
опубліковано у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз; 2
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статті в іноземних виданнях (1,27 д. а.); 17 публікацій у матеріалах та тезах
конференцій (3,5 д. а.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (із 257 найменувань на 23
сторінках) і 13 додатків (на 37 сторінках). Загальний обсяг дисертаційної
роботи складає 245 сторінок. Основний текст дисертаційної роботи викладено
на 166 сторінках, які включають 19 таблиць і 13 рисунків.

29

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

1.1.

Теоретичні засади оподаткування доходів від інвестицій в

основний капітал
Основи для досліджень впливу податків на процеси інвестування були
закладені в кінці XVIII ст. – на початку XIX ст. Дослідження ролі обміну,
розподілу та перерозподілу у процесах інвестування належать «економістам
нової хвилі»: Ж.-Б. Се, Ф. Бастіа, Т. Мальтусу, Н. Сеніору, Дж. Міллю [1]. У
тогочасних дослідженнях не йшлося конкретно про вплив податків на
інвестиції, а розглядались окремі показники дохідності підприємницької
діяльності та заощаджень – норма прибутку та ставка процента1. Крім того, у
центрі наукових пошуків були заощадження як проміжний елемент утворення
капіталу з доходів під впливом процесів обміну, розподілу та перерозподілу.
Оскільки інвестиції (від. лат. investire – одягати [2, с. 504]) у загальному
розумінні представляють собою вкладення капіталу (у формі коштів, майнових
та інтелектуальних цінностей) з метою одержання доходу, то з точки зору
формування теоретичних засад оподаткування інвестицій в основний капітал
важливим є узагальнення досліджень впливу податків на доходи від капіталу.
Передумовою для розвитку досліджень впливу податків на капітал стало
зростання ролі останнього у виробництві, сільському господарстві та торгівлі,
що відбулося протягом XVII-XVIII ст. Так, А. Сміт зазначив, що всі доходи в
суспільстві формуються за рахунок факторів виробництва [3]. Зокрема, він
писав: «Всякий человек, который получает свой доход из источника,
принадлежащего лично ему, должен получать его либо от своего труда, либо от

своего капитала, либо от своей земли». Таким чином, у загальному
Термін «процент» широко вживається вітчизняними економістами для позначення пасивних видів доходу.
Тому надалі у тексті дослідження вживатимуться поняття «відсоток» у значенні «частка» і «процент» у
значення «дохід», з метою їх розмежування. Це не суперечить нормам українського законодавства, зокрема
Податкового кодексу України, нормативно-правових актів Національного банку України та ін.
1
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розумінні, капітал – це фактор виробництва, що приносить дохід своєму
власнику.
Аналіз різних підходів до визначення суті капіталу, запропонованих
вченими різних наукових шкіл та епох, показав, що протягом тривалого
періоду в економічній теорії було обґрунтовано два основні підходи до
визначення категорії «капітал». Відповідно до першого підходу, –
матеріалістичного розуміння капіталу, його матеріально-речовий зміст
ототожнюється з нагромадженою працею, створеними людиною ресурсами,
які використовуються для подальшого виробництва товарів і послуг, тобто
капітал розглядають одночасно як засоби виробництва та як засоби
одержання доходу. Другий підхід (монетаристський) робить наголос на
тому, що капітал – це грошова вартість, яка у процесі виробництва
самозростає, тобто приносить дохід. Центральним пунктом монетарної теорії
капіталу є позичковий капітал, який приносить дохід його власнику у
вигляді

процента,

або

підприємцю-позичальнику

–

у

вигляді

підприємницького доходу. Таким чином, основний методологічний підхід
монетарної теорії капіталу – ототожнення останнього з грошима. Необхідно
наголосити, що дослідження фізичної форми капіталу у відриві від
фінансової практично неможливе, оскільки гроші як капітал уособлюють
собою ресурси для формування виробничого капіталу.
Вивчення

капіталу

з

точки

зору

двох

основних

форм

його

функціонування – матеріальної та монетарної, є позаісторичним і водночас
одностороннім, оскільки такий підхід передбачає, що капітал існував у всіх
соціально-економічних формаціях. Діалектичний підхід до аналізу категорії
«капітал» став можливим завдяки дослідженню К. Маркса, який прийшов до
висновку про існування соціально-економічної форми капіталу. Вчений
звернув особливу увагу на наявність протиріч між власниками засобів
виробництва та безпосередніми виробниками – робітниками, які змушені
продавати свою робочу силу власникам капіталу в обмін на заробітну плату.

31

Зокрема, в першому томі «Капіталу» К. Маркс зазначає: «Капитал — это
мёртвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает
живой труд и живёт тем полнее, чем больше живого труда он поглощает.
Время, в продолжение которого рабочий работает, есть то время, в
продолжение которого капиталист потребляет купленную им рабочую
силу» [4, с.244]. Таким чином, К. Маркс вперше довів, що капітал – це
специфічні суспільно-виробничі відносини між найманими працівниками і
капіталістами.
Розвиток економічного середовища та урізноманітнення економічних
процесів призвели до еволюції і розширення поняття капіталу, а вживана у
теорії і на практиці категорія «капітал» визнана однією з найскладніших на
сьогодні. Тому сучасними науковцями значно розширено характеристики
капіталу, зокрема група авторів на чолі з В. Д. Базилевичем представили
узагальнюючі підходи до класифікації капіталу [5, с. 290-293]. Так,
відповідно

до

предметно-функціонального

підходу,

капітал

–

це

нагромаджена праця, призначена для подальшого виробництва або продажу
з метою одержання доходу. Підкреслюється особливе місце капіталу як
фактору виробництва і як економічного ресурсу. У межах цього підходу
також вказується на високу мобільність капіталу як ресурсу, на похідний
характер його формування і на його опосередковуючу роль. Для соціальноекономічного підходу характерне трактування економічної категорії капіталу
як специфічних суспільних відносин, що виникають за певних історичних
умов. Згідно грошового підходу, капітал розглядається як фінансовий ресурс,
що приносить дохід власникові у вигляді процента. Часова концепція
капіталу заснована на порівнянні корисності благ у різний час та виведенні
доходу з певних властивостей останнього, тобто цінність теперішніх благ
перевищує цінність таких самих благ у майбутньому. Отже, дохід на капітал
має місце, якщо обмінюються товари поточного і майбутнього споживання.
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Капітал також трактується як певні вкладення і розміщення, що приносять
дохід, незалежно від сфери застосування чи характеру діяльності.
З переходом розвинутих країн до етапу постіндустріального розвитку,
на перший план почали висуватися, поряд із вивченням різних аспектів
існування

засобів

виробництва,

дослідження

людського,

соціального,

інтелектуального видів капіталу. Тобто було сформоване так зване «широке
розуміння» капіталу, значний внесок в яке було здійснено Г. Беккером, П.
Бурд’є, В. Гейцем, А. Гриценком, Дж. Коулманом, В. Радаєвим та іншими. П.
Бурд’є розглядає три основні форми існування капіталу: економічний,
культурний і соціальний капітал [6]. В. М. Геєць, крім основних форм капіталу
– фізичного та фінансового, виокремлює ще інтелектуальний, людський та
глобальний капітал [7, с. 38]. В. Радаєв визначає капітал як господарський
ресурс, здатний до накопичення, відтворення і зростання за рахунок конвертації
своїх різноманітних форм: економічної, фізичної, культурної, людської,
соціальної, адміністративної, політичної та символічної [8]. Фахівці Світового
банку виділяють фізичний капітал, людські ресурси та природний капітал [9].
Таким чином, якщо у вузькому розумінні, капітал – це вартість, що авансується,
з метою отримання доходу [5, с. 691], [10, с. 461], то в широкому розумінні
капітал «є складним, багаторівневим та багатоаспектним феноменом, який
визначає самоорганізацію господарського життя, спрямовану на самозростання
вартості» [5, с. 296], це «сукупність фізичного, людського, соціального і
природного капіталів та нематеріальних активів, котрі залучені або потенційно
можуть бути залучені у процес виробництва з метою створення доданої
вартості» [11,с. 89].
Зважаючи на різноманітність форм капіталу, необхідно вказати, що у
даному дисертаційному дослідженні розглядається основний капітал, який за
своєю економічною суттю є матеріально-технічною основою виробництва, що
представляє

собою

сукупність

засобів

виробництва,

які

багаторазово

приймають участь у виробничому процесі, поступово переносять свою вартість
на вироблений продукт і характеризуються здатністю приносити дохід.
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Дохід, який приносить капітал своєму власнику, представники класичної
економічної школи називали процентом. Слід відзначити, що сучасні
економічні погляди щодо доходів від факторів виробництва відрізняються від
поглядів класиків. Доходи від капіталу в сучасній фінансовій науці, крім
процента, охоплюють й інші види доходів, зокрема, доходи фізичних осіб та
підприємств, пов’язані з їх підприємницькою діяльністю (прибуток, проценти,
дивіденди, роялті, доходи від страхових полісів, ренту від здачі в оренду
приватного житла), а також приріст капітальної вартості майна (умовно
нараховану ренту), подарунки, спадщину та виграші. За визначенням
Європейської

комісії,

доходи

від

капіталу

включають

доходи

від

корпоративних та некорпоративних підприємств, майна та фінансових
заощаджень домашніх господарств, а податки на капітал поділяються на
податки на доходи та податки на багатство [12, с. 31].
Згідно з класичною економічною теорією, оподаткування доходів
обтяжує виробництво та призводить до підвищення цін. Так, А. Сміт вважав,
що єдиний податок на землю є руйнівним по відношенню до економічного
прогресу, оскільки, згідно його схеми оптимального інвестування (максимальна
кількість праці, «запущена в рух» одиницею капіталу), найбільш продуктивною
галуззю національної економіки є сільське господарство. Таким чином
«податки на землю загрожують розвитку сільського господарства та можуть
викликати відтік капіталу в інші сфери господарства або за кордон» [3, с. 362].
Д. Рікардо зосередив увагу на впливі оподаткування на промисловий капітал.
Вчений

вважав,

що

оподаткування

капіталу

гальмує

продуктивність

промисловості країни та знижує обсяги накопичення. Високі податки на капітал
призводять до його відтоку з країни до інших держав з більш сприятливим
режимом оподаткування [13, с. 86-87].
Як

зауважує

М.

Блауг,

«економісти-класики

майже

ніколи

не

використовували слово «інвестиції», а терміном «заощадження» позначали не
процес, а швидше результат заощаджування, тобто фактично заощаджені
ресурси: у них «заощадження» завжди означає його інвестування у виробниче
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обладнання» [1, с. 161]. Поділяючи інвестиційну концепцію А. Сміта та
Д. Рікардо щодо ролі доходів як основного джерела заощаджень та інвестицій,
Дж. С. Мілль дослідив структуру доходів і вплив їхніх складових на розміри
інвестицій. Особливу увагу він приділяв закону спадної віддачі додаткових
витрат капіталів, поширюючи його дію на інвестиційну сферу. Дж. С. Мілль
заперечував, що заощадження «паразитичних класів» можуть поповнювати
інвестиційні ресурси. Ці класи не беруть участі у відтворювальному процесі і
відрізняються особливою схильністю до споживання і переведення коштів у
ліквідну форму. Тому державі пропонувалось анексувати надлишкові доходи
цих класів через встановлення конфіскаційного рівня державних податків.
Ресурси, отримані таким чином, повинні були направлятись у державний
інвестиційний фонд, за рахунок якого суспільство могло б формувати
інфраструктуру, пожвавлювати інвестування та забезпечувати зайнятість.
Дж. С. Мілль проаналізував можливість застосування інфляційних
заходів для регулювання інвестицій. Інфляція підвищує норму процента тоді,
коли її спричинено державними витратами, що фінансуються за рахунок
випуску неконвертованих паперових грошей. Але додатковий банківський
кредит або приплив золота також спричиняють зниження норми процента.
Обсяги кредитних операцій та інвестицій зростають, якщо норма процента, яка
відображає розмір плати за користування капіталом, знижується. У точці
рівноваги ринкова норма процента і норма прибутку на капітал вирівнюються,
забезпечуючи стабілізацію інвестиційних процесів. На думку Мілля, обсяги
інвестицій та процентна ставка взаємопов’язані: «Ставка процента має бути
такою, щоб попит на позичкові капітали урівноважувався їхньою пропозицією»
[14, с.411–412].
Водночас

Дж. С.

Мілль

пропонував

застосовувати,

на

рівні

з

протекціоністськими заходами і методами валютно-кредитною регулювання,
інші механізми впливу держави на інвестиції. Одним із найважливіших таких
механізмів, на його переконання, є оподаткування: якби можна було
відокремити споживання від інвестицій, то податок на споживчі товари був би
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бажанішим, ніж податок на доходи. Але оскільки у той час цього зробити не
можна було, то необхідно було шукати інших шляхів поповнення бюджету,
наприклад через прогресивне оподаткування надмірних нетрудових доходів
(ренти, процента тощо) [14, с.167].
На відміну від Дж. С. Мілля, Т. Мальтус обґрунтовував можливість
саморегулювання

рівня

інвестування,

яку

описує

його

доктрина

«недоспоживання». Оскільки більша частина споживачів складається з
представників робітничого класу, а заробітна плата робітника менша від
вартості товарів, які він виробляє, то рівновага на ринку інвестицій
досягається завдяки споживанню частини доходів, що отримані у вигляді
прибутку, ренти або процента. За цією теорією, заданий рівень доходів може
підтримуватися стільки, скільки це необхідно до тих пір, поки інвестиції
покривають різницю між доходами та споживанням. Але інвестиції
створюють додаткові капітали і може утворитись надлишок капіталів,
внаслідок чого падають обсяги інвестування і, відповідно, зменшуються
доходи, – так відбувається саморегулювання рівня інвестування [15, с. 314–
322]. Водночас, Т. Мальтус вважав державні витрати могутнім стимулом
інвестиційної діяльності. «Стимульовані інвестиції» виникатимуть тоді, коли
держава розвиватиме нові виробництва та галузі, залучаючи приватні
капітали. Формування нових виробництв і розвиток сфери послуг та інших
«третьорядних занять» можуть залучати капітал і робочу силу, у тому числі
ту, що вивільняється внаслідок технічного прогресу [15, c. 374].
Вагомий внесок у вирішення проблеми застосування державних
методів впливу на інвестиції у контексті забезпечення економічного
зростання здійснив Дж. М. Кейнс. Вчений розробив нову теорію доходу,
засновану на понятті «функції споживання» – взаємозв’язку між сукупними
споживчими витратами та національним доходом. Кейнс обґрунтував, що
споживчі витрати завжди ростуть з меншою швидкістю, ніж дохід,
зберігаючи розрив у заощадженнях, який можуть заповнити приватні або
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державні інвестиції. Дослідження впливу податкової політики на величину
сукупного попиту Кейнс здійснив крізь призму впливу податків на стимули до
заощаджень і споживання. Зокрема він встановив, що серед стимулів до
заощаджень, на рівні із процентом, важливу роль відіграють податки на доходи
від заощаджень, доходи фізичних осіб та спадщину [16, с. 155–156].
Важливе місце у розвитку теоретичних основ оподаткування доходів,
зокрема тих, що пов’язані з інвестуванням капіталу, посідають дослідження
особливостей розподілу податків у суспільстві та шляхів визначення меж цього
розподілу з позицій забезпечення соціальної справедливості та економічної
ефективності. Наукове обґрунтування забезпечення рівномірності розподілу
податків між громадянами суспільства еволюціонувало на базі єдиного податку
фізіократів та принципів оподаткування, сформульованих класиками [17, с.
588–589]. Результатом чого стала концепція єдиного податку кінця XIX ст.,
коли оподаткування підпорядковувалось принципам не лише справедливості та
рівності, але й ефективності. Так, у книзі «Прогрес і бідність» Д. Генрі зазначає,
що єдиний податок на ренту від землі є найбільш ефективним, оскільки
земельна рента – це незароблений дохід, тобто вона представляє собою приріст
багатства тих осіб, які володіють землею волею випадку. Тому оподатковувати
такий дохід найбільш ефективно з точки зору: 1) мінімізації впливу податків на
виробництво; 2) прямого обкладання кінцевого платника; 3) мінімізації
можливостей для корупції з боку чиновників і ухиляння від сплати з боку
платників; 4) рівномірності розподілу податків між громадянами [18, с. 282–
285]. Зауважимо, що пропозиції по реформуванню податку із земельної ренти
зустрічалися і раніше, зокрема у Дж. С. Мілля, який вважав, що необхідно
«націоналізувати

майбутній

незароблений

приріст

в

цінності

землі»,

зафіксувавши теперішню ринкову ціну всіх земель і передавши у власність
держави майбутній приріст в цінності. Оподаткування інших доходів – від
капіталу та праці, на думку Д. Генрі, є таким, що затримує розвиток
виробництва та ставився до нього, як і класики, негативно [18, с. 286].
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Дослідження,

присвячені

оптимальному

оподаткуванню

в

межах

економічної теорії добробуту, також свідчать, що податок на дохід від капіталу
спричиняє

зниження

зацікавленості

у

заощадженнях.

При

чому

у

довгостроковому періоді цей ефект більш помітний, ніж у короткостроковому.
Сучасніші дослідження, зокрема неокласична модель економічного росту
Солоу, стверджують, що довгострокові темпи економічного зростання не
зазнають впливу оподаткування, хоча податки і можуть повпливати на зміну
обсягів виробництва у довгостроковому періоді. Цей висновок підкріплюється
емпіричними дослідженнями. Зокрема, Т. Харгерфорд у дослідженні впливу
корпоративних податків на темпи економічного зростання доводить, що, навіть
з урахуванням часового лагу в один рік, тіснота зв’язку між зниженням
номінальної ставки податку на корпоративний дохід і рівнем росту ВВП у
США у 1948–2010 рр. становить (+0,167), що є статистично неістотним [19]. Це
обумовлено тим, що на показники економічного росту, нарівні з фіскальними,
впливають монетарні фактори, а також інші, такі як інституціональне
середовище, фактори валютного регулювання та ін., які у моделі не
розглядаються.
Важливе місце у розвитку методології оподаткування доходів від
капіталу посідає визначення граничної корисності благ, що відчужуються на
користь держави. Одним із перших науковців, хто ввів поняття граничної
корисності в теорію оподаткування з точки зору платоспроможності був
Е. Селігмен. Вчений довів, що під платоспроможністю при прогресивному
оподаткуванні, на відміну від пропорційного, мається на увазі здатність до
сплати, яка вимірюється, з одного боку, доходом і майновим станом, а з іншого
– обмеженням і «жертвою», які повинні бути однаковими для всіх платників.
Податок у розмірі грошової одиниці, стягнений з бідняка і багатого, для
першого буде суттєвою втратою, а для другого – несуттєвою. Щоб втрата стала
однаковою, як для бідного, так і для багатого, необхідно останнього обкласти
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більшим податком не тільки абсолютно, але і відносно. Тобто податок повинен
бути не пропорційним, при якому відбувається сплата однакової суми з кожної
одиниці оподаткування, а прогресивним, при якому податки зростають зі
збільшенням об’єкта оподаткування.
В межах теорій соціально-політичного напряму обґрунтовувалась
необхідність

прогресивного

оподаткування

через

потребу

викликати

кардинальні зміни у розподілі національного багатства. Зокрема, йшлося про
необхідність прогресії у прямих податках як компенсації за неможливість її
встановлення в непрямих податках, які якраз найбільшим тягарем падають на
найбідніші верстви населення. При цьому, на думку ліберальних соціалістів,
прогресія повинна бути високою, однак вона повинна обриватись на певному
проценті, трансформуючись у пропорційне оподаткування; на думку ж
радикальних соціалістів, – шкала прогресії може сягати до 100%, тобто до
повного вилучення надлишку доходу понад встановлену норму [20, с. 80].
Для обґрунтування режиму оподаткування економісти звертаються не
лише до принципу платоспроможності, а і до принципу еквівалентності
(вигоди, корисності). Згідно принципу еквівалентності, розподіл податків
повинен відповідати розподілу державних витрат. Тобто повинен виконуватися
принцип рівності між платежами на користь держави і послугами з боку
держави у відповідь на ці платежі [21, с. 41]. Згідно з сучасними уявленнями,
принцип еквівалентності тлумачиться як такий, що повинен забезпечити
відповідність рівня оподаткування доходу індивіда рівню його граничної згоди
на оплату суспільних благ. Рівень граничної згоди на оплату залежить
одночасно від рівня доходу індивіда та від рівня еластичності попиту даного
індивіда на суспільне благо за доходом і за податковою ціною вказаного блага
[22, с. 104].
Ш. Бланкарт у «Державних фінансах» [23, с. 217] зазначає, що якщо
еластичність попиту за доходом на суспільні блага приблизно дорівнює ціновій
еластичності, то для виконання принципу еквівалентності доцільним є
встановлення пропорційного податку. Якщо еластичність попиту за доходом на
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суспільні блага вища за цінову еластичність, то доцільним є встановлення
прогресивного податку. Якщо ж еластичність попиту за доходом на
суспільні блага нижча за цінову еластичність, то доцільним є встановлення
регресивного податку, при якому податкові платежі зменшуються зі
зростанням об’єкта оподаткування.
На сьогодні немає однозначної відповіді на питання щодо переваги
кожного з режимів оподаткування доходів: пропорційного, прогресивного чи
регресивного. Водночас, важливе прикладне значення має підхід, який було
розроблено для аргументації застосування кожного з них – норм
оподаткування, які представляють собою частку податку у відповідній
податковій базі. Відношення величини податкового вилучення до податкової
бази представляє собою середню норму оподаткування. Гранична норма
оподаткування характеризує приріст податкового вилучення, пов’язаний зі
зростанням податкової бази на одну одиницю, тобто показує частку
податкового вилучення в кожній додатковій грошовій одиниці податкової
бази.

Граничні

норми

широко

застосовуються

в

аналізі

впливу

оподаткування на примноження доходів та на інвестиційні рішення
платників податків. Зокрема, граничні ставки податків, які дозволяють
оцінювати

дохідність

інвестиційних

проектів

у

різних

країнах,

характеризують податкове навантаження на інвестиції, як всередині країни,
так і в міжкраїнному зрізі. Як зазначає А. М. Соколовська, «високі граничні
ставки податків знижують чисту рентабельність інвестицій, зменшуючи
схильність суб’єктів господарювання до інвестування. Крім того, вони
впливають на їхні фінансові можливості здійснювати інвестиції» [22, с. 76].
У сучасних дослідженнях під інвестиціями, у широкому розумінні,
маються на увазі вкладення капіталу з метою його майбутнього зростання.
Зокрема, У. Шарп., Г. Александер та Дж. Бейлі стверджують, що у
загальному розумінні інвестувати означає «розлучатися з грошима сьогодні,
щоб отримати більшу їх суму у майбутньому» [24, с. 1]. Важливо відзначити,
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що з процесом інвестування тісно пов’язані два фактори – час і ризик. Так, на
думку В. Г. Федоренка: «інвестиції – це вкладання капіталу з метою
подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є
компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від
банківських вкладень капіталу» [25, с. 7]. І.А. Бланк у дослідженні інвестицій
підприємств також підкреслює їх ризикованість, зазначаючи, що інвестиції
підприємства є вкладаннями капіталу у всіх його формах у різноманітні об’єкти
(інструменти) господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також
досягнення економічного або неекономічного ефекту, здійснення якого
базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та
ліквідності. Для інвестиційної діяльності підприємства притаманний ризик
втрати капіталу, тому механізм формування рівня дохідності інвестицій
будується в тісному взаємозв’язку з рівнем інвестиційного ризику [26, с.399, с.
404–405]. Ризик інвестування тісно і прямо пов’язаний з дохідністю інвестицій:
чим більший ризик, тим більшою має бути дохідність. Дохідність інвестованого
капіталу є базовою категорією в аналізі впливу різноманітних факторів, у тому
числі податкових, на інвестиції.
Слід також вказати, що результатом інвестицій є не лише отримання
доходу, але й досягнення соціального, екологічного, інноваційного та ін.
ефектів. Так, за визначенням Т. А. Говорушко, «інвестиції – це первинна
економічна категорія, що охоплює широкий спектр організаційних та
соціально-економічних відносин у процесі авансування коштів, майнових та
інтелектуальних цінностей у розвиток продуктивних сил суспільства з метою
отримання при цьому вигоди – прибутку (доходу), а також досягнення
соціального та інших видів ефектів» [27]. У Законі України «Про інвестиційну
діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII зі змінами та доповненнями
також зазначено, що у результаті інвестування в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності створюється прибуток (дохід) або досягається
соціальний ефект [28, ст. 646].
Згідно Податкового кодексу України (ПКУ): «інвестиції – це господарські
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операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних
активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або
майно». Вказане визначення відображає поділ інвестицій на капітальні
(«придбання

основних

засобів, нематеріальних

активів»)

та

фінансові

(«придбання корпоративних прав та/або цінних паперів»). В ПКУ наводяться
такі визначення вказаних видів інвестицій:
1) капітальні інвестиції – господарські операції, що передбачають
придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших
основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації
відповідно до норм ПКУ;
2) фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають
придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших
фінансових інструментів.
Крім того, розглядається окремий вид інвестування – реінвестиції, які
означають «господарські операції, що передбачають здійснення капітальних
або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних
операцій» [28, пп. 14.1.81].
Капітальні інвестиції та фінансові інвестиції взаємопов’язані, оскільки
вони обслуговують єдині інвестиційні операції в економіці. Так, підприємство,
яке приймає рішення про здійснення інвестицій в основний капітал, може
профінансувати такі інвестиції шляхом випуску акцій (залучення нового
капіталу). Придбання емітованих підприємством акцій означає здійснення
фінансових інвестицій в цінні папери. Таким чином, фінансове інвестування
може створювати фінансову основу для капітального інвестування.
Рухові матеріальних цінностей завжди передує рух фінансових ресурсів.
Як стверджував К. Маркс, капітал починає свій обіг з грошової форми, тобто як
певна сума грошей: «Кожен новий капітал при своїй першій появі на сцені,
тобто на товарному ринку, ринку праці або грошовому ринку, незмінно
являється у формі грошей, – грошей, які шляхом певних процесів повинні
перетворитися в капітал» [4, c.157]. Відповідно, утворення основного капіталу
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підприємств є результатом зміни форми фінансових ресурсів (власних,
залучених, кредитних) при розміщенні їх у матеріальні і нематеріальні
активи.
Фінансові інвестиції поділяються на: прямі інвестиції – господарські
операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на
корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою
особою; портфельні інвестиції – господарські операції, що передбачають
купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти
на фондовому ринку або біржовому товарному ринку. Розподіл інвестицій на
прямі і портфельні було започатковано С. Хаймером, який, досліджуючи
іноземні інвестиції, визначив, що «прямі іноземні інвестиції – це термін, що
описує операцію отримання за кордоном фізичних активів, за якої поточний
контроль залишається у багатонаціональної компанії у неї на батьківщині.
Іншими словами контроль – це ключовий елемент прямих іноземних
інвестицій»[30].
Оскільки у даному дисертаційному дослідженні розглядаються
інвестиції в капітал як матеріально-технічну основу виробництва, важливо
з’ясувати його склад. Згідно визначення у Системі національних рахунків
(СНР), що розроблені під егідою Міжнародного валютного фонду (МВФ),
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Світового
банку (СБ), Європейського співтовариства та Статистичної Комісії ООН,
основний капітал – це матеріальні і нематеріальні активи, що є результатом
виробництва, які повторно або багаторазово використовуються у процесі
виробництва більше року; основний капітал поділяється на матеріальні
активи, відчутні на дотик (англ. tangible) та нематеріальні активи, невідчутні
(англ. intangible) – продукти інтелектуальної власності (англ. intellectual
property products), які є символами нової економіки і асоціюються із
застосуванням прав власності на знання у певній формі [31]. До першої
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групи належать земля, будівлі, машини і обладнання, запаси сировини і
матеріалів, до другої – патенти, торгові марки і торгові знаки, гудвіл і т. ін.
Згідно з положеннями вітчизняної системи фінансового обліку, для
позначення основного капіталу (англ. fixed assets) застосовується термін
«необоротні активи». У нормативно-правових джерелах економічна суть
необоротних активів трактується з різних точок зору. Так, у Національному
положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(с)БО)1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»[32], необоротні активи визначено як всі активи, що не
є оборотними. При цьому оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що
не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації
чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу.
Таке трактування основного капіталу суттєво корелює з наведеним у
ПКУ визначенням інвестицій в основний капітал як господарських операцій
з придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших
основних засобів і нематеріальних активів. Дохід, одержаний від зазначених
господарських операцій, є об’єктом оподаткування.
Таким чином, вплив податків на інвестиції в основний капітал
реалізується через оподаткування доходів, одержаних від інвестування
капіталу у необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи, які багаторазово
приймають участь у виробничому процесі, поступово переносять свою
вартість на вироблений продукт і характеризуються здатністю приносити
дохід. Базовими показниками, які характеризують рівень оподаткування
інвестицій в основний капітал, є норми оподаткування:
–

середня, яка свідчить про розмір податкового вилучення у податковій
базі;

–

гранична, яка показує приріст податкового вилучення, що виникає
внаслідок зростання податкової бази на додаткову одиницю.
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1.2. Концептуальні основи податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал
Одним із базових показників ефективності процесів оподаткування
виступає ступінь втручання держави у діяльність економічних суб’єктів через
податки,

тобто

податкове

навантаження.

Дослідженню

податкового

навантаження, його впливу на соціально-економічний розвиток та поведінку
суб’єктів господарювання присвячено значну кількість наукових праць. У
наукометричній базі Google Scholar за запитом «податкове навантаження»
українською та російською мовами знаходиться 34900 джерел. За запитом «tax
burden» англійською мовою знаходиться близько півтора мільйона джерел для
цитування. Це свідчить про значний науковий інтерес до проблематики
податкового навантаження, який пов’язаний переважно з прагматичними
аспектами, головним з яких є посилення конкурентної боротьби країн за
залучення для розвитку економіки обмеженого та все більш мобільного
капіталу.

Це

актуалізує

дослідження

податкової

складової

в

оцінці

конкурентоспроможності країн.
Незважаючи на значну кількість наукових праць з проблематики
податкового навантаження, у наукових колах тривають дискусії як стосовно
суті податкового навантаження, так і стосовно обґрунтованості вживання
термінів: «податкове навантаження», «податковий тягар» та «податковий тиск».
Це вимагає унормування категоріального інструментарію на основі аналізу
наукових поглядів щодо суті податкового навантаження та диспутів стосовно
обґрунтованості

вживання

відповідних

термінів. Більшість вітчизняних

дослідників податків при трактуванні суті, а також при кількісному оцінюванні
ступеня податкового впливу на економіку в цілому або на добробут окремих
платників, оперують поняттями «податкове навантаження/тягар/тиск» як
синонімічними [21, с. 80–91]; [33, с. 159]; [34, с. 534, с. 539]; [35, с. 105]; [22, с.
129]; [36, с. 139, с. 152, с. 416]; [37, с. 159]; [38, с. 212]; [39, с. 79].
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Це відповідає загальновизнаним трактуванням термінів «навантаження»,
«тиск/утиск», «тягар». Так, термін «навантаження» (англ. burden), згідно
Оксфордського тлумачного словника, у загальному значенні являє собою
тягар, ношу, як правило важку, та трактується як «зобов’язання або
неприємність, що тягне за собою турботи, труднощі або утиски» [40]. Згідно
словника сучасної економіки Мак-Міллана, навантаження – це «високий або
значний обов’язок, який несе деяка особа»; в одному із значень, це також
«обов’язок зі сплати деякої суми грошей, особливо якщо ця сума вважається
обтяжливою»

[41]. Отже,

податкове

навантаження

є

породженням

зобов’язання/обов’язку зі сплати податків, під якими у Податковому кодексі
України розуміються обов’язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету,
що справляються з платників податку [29, ст. 6.1 Розділу І].
Дослідження, присвячені податковому навантаженню, здійснюються, як
правило, у декількох вимірах. Так, О. О. Соколов до питання важкості
оподаткування

підходив

з

позиції

двох

вимірів,

–

індивідуального

(приватногосподарського) та народногосподарського: «с частнохозяйственной
точки зрения под тяжестью или бременем обложения нужно разуметь те
материальные потери и ту степень лишения, с которыми бывает связана для
плательщика уплата налога» [42, с. 446]. При розрахунку податкового
навантаження на всю економіку, О. О. Соколов підкреслював важливість його
структурування за видами податкових платежів: «если мы хотим исчислить
именно налоговую тяжесть, то нам нужно прежде всего очертить круг тех
сборов, которые мы относим к разряду налоговых. При этом мы должны
стремиться к тому, чтобы как в пределах каждой данной страны (за разные
периоды времени), так и в других странах круг таких сборов был очерчен с
возможно большей точностью и возможно большим однообразием, так как
только

при

этом

условии

исчисление

тяжести

сопоставимым» [42, с. 447–448]. Наслідування

обложения

окажется

цього принципу особливо

актуалізується у сучасних дослідженнях, присвячених оцінкам податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал та їх міжнародному порівнянні.
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Для позначення податкового навантаження на економіку в цілому і
соціальну сферу

В.Л. Андрущенко

вживає

термін

«поріг/межа

висоти

податків», виокремлюючи при цьому такі межі висоти податків: економічну,
політичну, соціальну, психологічну. На думку вченого, межа сукупного
податкового тягаря є релятивним показником, залежним від економічного
потенціалу країни, особливостей її політичного режиму, рівня добробуту,
морально-етичної зрілості та правової свідомості населення [43, с.86–87].
А.М. Соколовська обґрунтовує, що податкове навантаження (тягар) – це
ефекти впливу податків на економіку в цілому та на окремих її платників,
пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у результаті сплати
податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання
[22, с.129]. Водночас, оскільки у теоретичних дослідженнях щодо податкових
ефектів, платниками податків визнаються виключно фізичні особи – споживачі,
виробники і постачальники факторів виробництва, то А. М. Соколовська
конкретизує

визначення

податкового

навантаження:

«це

викликане

оподаткуванням погіршення добробуту платника податків, що проявляється у
зменшенні його доходу, не компенсованому наданням суспільних благ,
профінансованих за рахунок сплачених податків, а також у зміні структури
добробуту (споживання) їх платника» [22, с.129, с. 130]. Стосовно податкового
навантаження на економіку в цілому, то, на думку А. М. Соколовської, воно
об’єднує кілька ефектів: «ефект зменшення виробництва і споживання
приватних благ, яке не компенсується зростанням виробництва і споживання
суспільних

благ

внаслідок

нераціонального

використання

державою

податкових надходжень; неявний ефект зниження економічної ефективності
внаслідок падіння виробництва і споживання оподатковуваних товарів нижче
від оптимального рівня; ефект зменшення справедливості у розподілі
суспільного багатства внаслідок оподаткування» [22, с. 134]. Загальновизнаним
показником, який застосовується для міжнародного порівняння податкового
навантаження на економіку в цілому, є податковий коефіцієнт, що показує
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співвідношення між сумою сплачених податків (включно з обов’язковими
соціальними платежами) та ВВП.
В рамках неокласичної економічної теорії набув розвитку підхід до
оцінки розподілу податкового навантаження між працею та капіталом як
основними факторами виробництва, а також споживанням. Для аналізу
розподілу податкового навантаження на фактори виробництва Європейською
комісією розроблена класифікація податків за економічними функціями (ESA2010) [44], яка передбачає поділ податків на три групи: податки на працю,
податки на капітал та податки на споживання. Показник податкового
навантаження на капітал, згідно зазначеного підходу, розраховується як
відношення податкових надходжень від податків на капітал (визначених в
рамках статистики державних фінансів) до податкової бази, визначеної за
даними СНР, яка включає всі види доходів від капіталу, отримані фінансовими
і нефінансовими корпораціями та домогосподарствами. Визначений за цією
методикою показник податкового навантаження на капітал не є точним
внаслідок відмінностей між базою податків на капітал, розрахованою на основі
СНР, та дійсною базою оподаткування, визначеною за національним
податковим законодавством [45].
На відміну від податкового навантаження на капітал, яке можна оцінити
за допомогою агрегованих макростатистичних даних щодо податкових
надходжень та доходів від капіталу, одержаних всіма інституційними
одиницями, податкове навантаження на інвестиції, яке діє крізь призму
дохідності, у тому числі очікуваної, а не лише фактичної, потребує більш
поглибленого аналізу теорії дохідності інвестованого капіталу.
Наприкінці XIX ст. економічна наука зосередилась на питаннях
ціноутворення виробничих факторів, виходячи з їх граничної продуктивності,
що

зумовило

необхідність

перегляду та

оновлення

теорії

дохідності

інвестованого капіталу. Зокрема, була розвинена реальна теорія процента як
норми доходу в економіці, що формується під дією сил попиту і пропозиції.
Реальна теорія свідчить, що розмір процентної ставки як плати за позичені
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гроші визначається не лише кількістю грошей і станом ліквідності, а й
реальними факторами – інвестиційним попитом та функцією споживання. Про
вплив попиту і пропозиції, що діють на ринку капіталу, на норму дохідності
капіталу писав ще А. Сміт. Так, у другій книзі «Багатства націй» [46] (розділ 4)
він відзначив, що в процесі економічного розвитку норма дохідності
знижується внаслідок взаємної конкуренції, коли багаті купці спрямовують свої
капітали в одну галузь, тобто внаслідок збільшення труднощів у пошуку
прибуткових сфер для інвестування. Однак, маржиналісти обмежили аналіз
дохідності капіталу станом довготривалої рівноваги, при якому сукупний
продукт повністю вичерпується оплатою виробничих факторів відповідно до їх
граничної продуктивності, що в підсумку виключило існування ненульового
прибутку.
Сучасну теорію реальної процентної ставки, у якій дохід від капіталу
розподіляється у часі та розглядається з позиції потоку, було розроблено
І. Фішером. І. Фішер, розвинувши трактування процента Бем-Баверком як
доходу, який представляє собою винагороду капіталу і реалізується в обміні
сьогоднішніх благ на майбутні, запропонував власне тлумачення капіталу та
процента. Згідно поглядів Фішера, капітал – це запас, який генерує потік послуг
у часі, а дохід на капітал – це перевищення даного потоку послуг над таким
його об’ємом, який необхідний для підтримання та відшкодування запасу
капіталу. Цінність капіталу, таким чином, – це теперішня цінність потоку
доходу, який капітал принесе у майбутньому, тобто сума майбутніх доходів,
дисконтована з урахуванням поточної ставки процента. Таким чином,
процентна ставка виражає зв’язок між капіталом і доходом.
Це саме та цеглина у фундаменті економічного аналізу інвестування, якої
не вистачало до того часу. Адже, не дивлячись на те, що В. С. Джевонс на той
час уже виявив існування двох вимірів інвестицій – обсягу інвестованих коштів
та періоду інвестування [1, с.139],

питання часового розподілу доходу на

інвестований капітал залишалось відкритим ще тривалий період – до
визначення процентної ставки І. Фішером.
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І. Фішер

запропонував

порівнювати

ринкову

процентну

ставку,

сформовану під дією реальних економічних чинників, із внутрішньою нормою
дохідності

інвестованого

капіталу:

якщо

внутрішня

норма

дохідності

перевищує ринкову процентну ставку, то подальші інвестиції у проект
призведуть до збільшення його чистої поточної вартості. Внутрішню норму
дохідності І. Фішер називав «нормою доходу відносно витрат». Ця величина, по
суті, збігається з «внутрішньою нормою доходу» Дж. М. Кейнса, однак з тією
різницею, що «норма доходу відносно витрат» може бути застосована для
порівняння

ефективності

кількох

інвестиційних

проектів

(ранжування

інвестиційних проектів), які приносять однаковий поточний чистий дохід.
Щодо внутрішньої норми доходу Кейнса – вона характеризує максимальну
поточну вартість чистого доходу одного інвестиційного проекту. Важливо
відзначити, що така норма доходу, при якій поточна вартість доходів дорівнює
вартості витрат, тобто чиста поточна вартість зводиться до нуля, характеризує
граничну (маржинальну) ефективність інвестованого капіталу.
Новий погляд щодо норми доходу на інвестований капітал дав поштовх
для

розгортання

емпіричних

досліджень

інвестицій

з

використанням

інструментарію маржинального аналізу, який дає уявлення про те, яку суму
коштів потрібно інвестувати для отримання певного розміру доходу, за умови,
що діють певні податки. Особливість застосування маржинального підходу
полягає в тому, що моделювання впливу податків на інвестиції націлене на
оцінку впливу оподаткування на вартість капіталу (англ. cost of capital), яка,
згідно зазначеного підходу, виражає мінімальну норму дохідності, на яку
розраховують інвестори або кредитори, що надають інвестиційні ресурси.
Норма дохідності інвестованого капіталу являє собою детермінанту
здійснення інвестицій суб’єктами господарювання. У науковій літературі
запропоновано значну кількість підходів до аналізу детермінант здійснення
інвестицій: починаючи від класичних та неокласичних моделей, які базуються
на дослідженні зв’язку між темпами росту інвестиційних витрат та зміною
обсягів сукупного випуску, до сучасніших підходів, заснованих на оцінці
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ризику

та

невизначеності

(наприклад,

теорія

реальних

опціонів).

Систематизація детермінант здійснення інвестицій та їх групування за різними
теоретико-методологічними підходами, представлена у Додатку В.
Зокрема, до детермінант здійснення інвестицій в рамках різних
теоретико-методологічних підходів та моделей відносяться: попит на ринку,
розмір прибутку, норма дохідності інвестованого капіталу, відносні ціни на
капітал, ринкова вартість підприємства, вартість відтворення основного
капіталу, інформаційна асиметрія, розподіл кредитних ресурсів, витрати
регулювання,
обмеженість

взаємодоповнюваність
основного

капіталу,

активів,

поведінкова

незворотність
специфіка

витрат,

інвестиційних

процесів, невизначеність та незворотність інвестицій. Водночас, групування
детермінант здійснення інвестицій є досить умовним, адже всі інвестиційні
теорії є взаємодоповнюваними, а підходи до відповідного моделювання, як
правило, включають однакові або схожі детермінанти2.
Варто відмітити, що у сучасній економічній літературі, а також у
публікаціях з питань державних фінансів при аналізі впливу оподаткування на
внутрішні та іноземні інвестиції найчастіше застосовуються ті методи аналізу
інвестицій, які були розроблені в рамках неокласичної інвестиційної теорії [47,
с. 10], [48, c.3]. Відомий підхід цього напряму досліджень – неокласична теорія
Д. Йогренсона та Р. Холла, що описує взаємозв’язок між параметрами, які
визначають вартість капіталу до та після сплати законодавчо встановлених
податків [49, с. 248]. Згідно цього підходу, для оцінки податкового
навантаження на інвестиції необхідно побудувати співвідношення між
показниками вартості капіталу до та після оподаткування. Таким чином,
вартість капіталу (норма дохідності інвестованого капіталу) є базовим
показником, що використовується для оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал.
Як зазначили Е. Аткінсон та Дж. Стігліц, вартість капіталу представляє
собою механізм, через який податки впливають на інвестиції. В свою чергу,
2

виключенням є Q-моделі, які доцільно розглядати як субститути неокласичних моделей.
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вартість капіталу залежить від вибору джерела фінансування [50, с. 197].
Оскільки вартість капіталу виражає ту ціну, яку підприємства сплачують за
залучення фінансових ресурсів з різних джерел для забезпечення бажаного
рівня дохідності, слід окремо зупинитись на питанні впливу джерел
фінансування інвестицій на вартість капіталу.
Теоретична формалізація впливу джерел фінансування на вартість
капіталу здійснена у теоремі Ф. Модільяні та М. Міллера, згідно якої за
відсутності оподаткування вид фінансування підприємства не впливає на
вартість капіталу [51]. Водночас використання кредитних фінансових ресурсів,
за умови стягнення податку на корпоративний дохід, призведе до зниження
вартості капіталу, оскільки проценти за кредит зменшують базу оподаткування
[52]. Якщо капітал залучено шляхом емісії та продажу цінних паперів, то
вартість капіталу зростає, тому що цінні папери передбачають виплату доходу
акціонерам (дивідендів), а також сплату податку з такого доходу. Отже при
оцінюванні податкового навантаження на інвестиції в основний капітал,
необхідно враховувати вплив джерел фінансування інвестицій на вартість
капіталу.
З огляду на окреслені вище положення, податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал пов’язане з поняттям дохідності інвестованого
капіталу, яка залежить від джерела цього капіталу, а також від ризику,
притаманного інвестиційному проектові.
Таким

чином,

можна

запропонувати

визначення

податкового

навантаження на інвестиції в основний капітал як вплив податків (пов’язаних з
реалізацією інвестиційного проекту) на дохідність капіталу, інвестованого у
необоротні активи (матеріальні та нематеріальні) і сформованого з різних
джерел фінансування (нерозподіленого прибутку, акціонерного капіталу,
банківського кредиту), та на рішення суб’єктів господарювання щодо
здійснення інвестицій.
Зауважимо, що науковці пропонують різні варіанти поділу джерел
фінансування інвестицій. Так, В. В. Баліцькою запропоновано виокремлювати:
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власні джерела фінансових ресурсів, сформовані за рахунок коштів власників,
акціонерів та галузевого перерозподілу; власні джерела фінансових ресурсів,
сформовані у процесі кругообігу матеріальних та фінансових засобів; позичкові
джерела фінансових ресурсів, сформовані на кредитному ринку; фінансові
ресурси, що надаються державою; фінансові ресурси, що формуються на
фондовому ринку [53, c. 37]. Це визначення є найбільш повним з точки зору
руху фінансових ресурсів в економіці, оскільки дає уявлення про те, з яких саме
джерел сформовані вхідні потоки грошових коштів підприємств. Так, власні
джерела фінансування підприємств включають амортизаційні відрахування і
чистий прибуток, доходи від продажу активів; залучені джерела включають
бюджетне асигнування; субсидії; прямі і портфельні інвестиції інституцій
фінансового сектора; прямі і портфельні інвестиції, здійснені за рахунок
заощаджень сектору домогосподарств; кошти, виділені в рамках виконання
державних замовлень; ресурси, отримані у вигляді податкового стимулювання
(податкові пільги, податковий кредит, податкові вирахування для компаній,
зайнятих науково-дослідницькими та дослідно-конструкторськими розробками
(НДДКР) та ін.); боргові джерела складаються з кредитів банків і небанківських
фінансово-кредитних установ; інших позик.
На думку авторів словника фінансово-економічних термінів «капітал є
сукупність ресурсів, наданих власниками чи акціонерами (власний капітал) та
кредиторами у формі позик з визначеними термінами сплати (позичковий
капітал) для використання у тій чи іншій сфері діяльності» [54, c. 17].
Американські економісти Б. Зві та Р. Мертон також розрізняють два типи
фінансування корпорацій: внутрішнє і зовнішнє. «Внутреннее финансирование
(англ. internal financing) развития фирмы обеспечивается за счет ее доходов.
Оно включает такие источники, как нераспределенная прибыль, начисленная,
но не выплаченная заработная плата или кредиторская задолженность. Если
фирма инвестирует полученную прибыль в строительство нового здания или
покупку оборудования, то это пример внутреннего финансирования. К
внешнему финансированию (англ. external financing) менеджеры корпорации
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обращаются тогда, когда они привлекают средства кредиторов или
акционеров.

Если

корпорация

финансирует

приобретение

нового

оборудования или строительство предприятия за счет средств от выпуска
облигаций или акций, то это пример внешнего финансирования» [55, c. 508–
509].
На думку авторів словника національної та міжнародної термінології
«Фінанси. Бюджет. Податки», за правом власності джерела фінансових
ресурсів підприємств поділяються на власні, тобто такі, якими підприємство
користується, розпоряджається на правах власності; запозичені (позичкові,
залучені),

якими

суб’єкт

господарювання

користується

на

умовах

тимчасового розпорядження (у т. ч. ті, які позичаються на платній і
поворотній основі; кредиторська заборгованість, отримані аванси, видані
векселі; ті, що призначаються на виплату зарплати, податків, процентів; ті,
що надійшли у складі виручки та можуть забезпечувати поточні потреби
підприємства до їх використання). До власних джерел фінансових ресурсів
належать статутний фонд, прибуток і амортизаційні відрахування [56, c.475–
476].
П. Ю. Буряк

виділяє

три

укрупнені

групи

джерел

утворення

фінансових ресурсів: власні (чистий прибуток, спрямований на розвиток
виробництва; амортизаційні відрахування; доходи від реалізації основних
засобів; частина залишків оборотних активів, котра іммобілізується; емісія
цінних паперів); позичені (довгострокові кредити банків та інші кредитні
ресурси; цільовий державний кредит, спрямований на інвестування; лізинг);
залучені (внески сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів, гранти,
безповоротна фінансова допомога) [57, c. 124].
Узагальнення існуючих поглядів щодо поділу джерел фінансування
інвестицій дає можливість встановити, що при оцінюванні податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал доцільно виокремлювати три
основні

групи

джерел

фінансування:

власні,

до

яких

відноситься
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нерозподілений прибуток та амортизаційний ресурс; залучені, які включають
новий капітал, зокрема сформований через емісію акцій (далі по тексту –
акціонерний капітал); кредитні/позикові, до яких відносяться кредити банків
і небанківських фінансових установ.
При розрахунку вартості капіталу, інвестованого в необоротні активи,
необхідно враховувати витрати на відтворення частини фізично зношеного
основного капіталу. Економічний механізм перенесення частини вартості
засобів, задіяних у виробництві, на вироблений продукт, називається
амортизацією (від пізньолатинського amortisatio – погашення, сплата боргів),
яка є обов’язковою умовою безперервності відтворення основного капіталу.
Для відтворення елементів основного капіталу формується амортизаційний
ресурс

шляхом

встановленими

включення

амортизаційних

нормативами,

до

відрахувань,

виробничих

витрат.

згідно

зі

Амортизаційні

відрахування відображають реальне знецінення основного капіталу в процесі
виробництва та надання послуг і відносяться на витрати діяльності суб’єктів
господарювання. Вартість капіталу, інвестованого в необоротні активи,
збільшується на розмір амортизаційних відрахувань.
Вартість

капіталу

також

залежить

від

витрат,

пов’язаних

з

оподаткуванням приросту запасів внаслідок збільшення їх обсягів або
зростання цін на запаси. Основними методами обліку запасів у міжнародній
практиці є:
– метод ЛІФО (запаси, що надійшли останніми, використовуються

першими). Застосовується, зокрема, у сусідніх з Україною державах ЄС:
Румунії, Угорщині, Словаччині та Польщі; не застосовується в Україні;
– метод ФІФО (запаси, що надійшли раніше, використовуються

раніше);
– метод середньозваженої вартості вибуття запасів.

Застосування

методу

ЛІФО

спричиняє

зростання

виробничої

собівартості, а отже – зменшення податкової бази. Таким чином, метод ЛІФО
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не збільшує вартість капіталу, пов’язану з оподаткуванням. При застосуванні
методу ФІФО, навпаки, відбувається зниження виробничої собівартості, а отже
– збільшення

податкової бази, тому вартість капіталу зростає на суму

відповідного збільшення розміру податку на прибуток.
Отже, згідно з неокласичною економічною теорією, оподаткування є
фактором дохідності капіталу, інвестованого в необоротні активи, а податкова
система впливає на рішення щодо здійснення інвестицій в основний капітал
через такі елементи [58], [59], [60] (рис. 1.1):
–податкові ставки, суб’єктів та об’єктів оподаткування, податкову
базу, джерела та терміни сплати податків;
–податкові пільги (у т. ч. знижені/преференційні податкові ставки,
прискорене списання вартості основного капіталу, податкові канікули,
податковий інвестиційний кредит, податкову знижку, перенесення витрат
на майбутні періоди);
–особливості податкового адміністрування, що впливають на рівень
трансакційних
податкових

витрат

правил,

(на
на

забезпечення
податкові

процедур

розрахунки,

з

дотримання

на

дотримання

неформальних правил оподаткування тощо).
Елементи прямих податків, зокрема податку на прибуток, представляють
найбільшу можливість для регулюючого впливу на напрями, масштаби і темпи
інвестицій в основний капітал.
Крім податку на прибуток підприємств, на здійснення інвестицій
суб’єктами господарювання впливають податки на доходи фізичних осіб.
Зокрема це стосується невеликих підприємств та акціонерних компаній, які
виплачують дивіденди зі сплатою відповідного податку.
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Дохідність капіталу,
інвестованого в необоротні
активи

Джерела фінансування
інвестицій в основний
капітал

Елементи податків:
ставка, об’єкт,
суб’єкт, база
строки
сплати, податкові
пільги: звільнення від
податків, податковий
кредит,

Нерозподілений
прибуток
Акціонерний
капітал

норми амортизації основного капіталу, методи
обліку товарноматеріальних запасів
прискорена амортизація основного капіталу, інвестиційна
податкова знижка

зменшення
податкової
бази

Банківський кредит

Особливості податкового адміністрування,
що впливають на рівень трансакційних
витрат

Рис. 1.1. Фактори податкового впливу на дохідність інвестицій в
основний капітал
Джерело: розроблено автором.
Майнове оподаткування також впливає на податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал. За визначенням А.М. Соколовської, у світі існує
чотири основні підходи до сплати майнових податків [22, c. 222–224]:
–

податки на окремі види майна – за цією схемою для окремого виду
рухомого

або

нерухомого

майна

платника

податку передбачено

застосування окремого податку – плати за землю, податку з власників
транспортних

засобів,

податку

на

нерухомість.

Подібна

схема

оподаткування діє в Україні;
–

чистий податок на майно який застосовується до сумарної величини
активів, що перебувають у власності платника податку (землі, споруд,
транспортних засобів, фінансових інструментів). Цей податок найбільш
ефективний при оподаткуванні комерційного та промислового майна, яке
перебуває у власності платника податку. Такий податок застосовують у
США, Німеччині, Канаді, Данії, Нідерландах, Франції;
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–

податки на перехід права власності на майно – застосовуються щодо
фізичних осіб, які набувають права власності на майно шляхом
отримання спадку або подарунків. Для таких податків характерною
ознакою

є

наявність

прогресивної

податкової

шкали,

яка

диференціюється залежно від родинних зв’язків та розгалуженої системи
податкових

пільг.

Даний

вид

обов’язкового

платежу

активно

застосовується у Швеції. В Україні дохід від спадщини оподатковується у
складі податку на доходи фізичних осіб;
–

податок на приріст капіталу – являє собою податок на доходи від
реалізації активів, що перебувають у власності платника податку. При
цьому такий дохід може оподатковуватися як у складі податку на доходи
чи прибутки платника податку (Україна) так і шляхом застосування
окремого виду обов’язкового платежу (Австрія, Великобританія, Ірландія,
Португалія).
Як було доведено Д. Рікардо, доходи від факторів виробництва є в

кінцевому підсумку джерелом сплати всіх податків, незалежно від об’єкта, на
який вони накладаються (капітал, праця чи споживання) [13, с. 86]. З огляду на
це, податкове навантаження на доходи від капіталу формується не лише за
рахунок податків з доходів, а й податків на споживання. Тому у деяких
сучасних дослідженнях доводиться вплив непрямих податків на вартість
капіталу.
Хоча загальновизнаною є думка, що податки на виробництво та податки
на продаж суттєво не впливають на інвестиції, оскільки перекладаються на
кінцевого споживача у складі ціни товарів, робіт і послуг, на здійснення
інвестицій в основний капітал суттєвий вплив можуть справити диференційні
непрямі податки, розмір яких різний для різних видів діяльності. Наприклад,
політика

обкладання

нижчим

імпортним

митом

імпортних

товарно-

матеріальних запасів порівняно з імпортними готовими товарами підтримує
прибутковість імпортозамінних виробництв всередині країни, стимулюючи
інвестиції в них.
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У багатьох сучасних дослідженнях, зокрема тих, що стосуються оцінок
податкового навантаження у країнах з перехідною економікою та країнах, що
розвиваються, йдеться про наявність впливу податку на додану вартість (ПДВ)
на рівень податкового навантаження на інвестиції. Так, більшість дослідників
податкового

навантаження

на

інвестиції,

особливо

якщо

дослідження

стосується країн, що розвиваються, дійшли висновку щодо необхідності
включення

ПДВ

до

розрахунків

фактичних

показників

податкового

навантаження. У всіх таких дослідженнях представлені результати авторських
розрахунків фактичних податкових ставок з урахуванням впливу ПДВ.
Зокрема, теоретичне обґрунтування впливу непрямих податків на вартість
капіталу як ключового параметра оцінки рівня податкового навантаження на
інвестиції представлене у роботі Б. Болніка [61]. У дослідженні Дж.
Гравель [62] зазначається, що роль податків з продажів виявилась важливою з
точки зору прийняття інвестиційних рішень: податок з продажів, яким
оподатковуються необоротні активи, підвищує фактичну податкову ставку на 5
в. п. Дослідження Д. Чена та Дж. Мінца [63] виявило, що в Китаї, після
запровадження процедури повернення суми ПДВ, сплаченого при покупці
необоротних активів, фактична податкова ставка знизилась з 45,3% до 18,5%. В
економічному дослідженні ОЕСР [64, с. 29] аргументується, що «ПДВ на
необоротні

активи

дестимулює

інвестиції».

У

роботі

С. Барріоса [65]

зазначається, що фактична податкова ставка обернено залежить від стану
відшкодування сум ПДВ. Так, часовий лаг між датою здійснення інвестицій
підприємством та датою відшкодування ПДВ, сплаченого у ціні придбаного
основного капіталу, призводить до зростання вартості інвестування.
Загалом, теза про те, що оподаткування доданої вартості може бути
нейтральним по відношенню до виробництва, базується на тому, що не
враховується фактор часу та часових переваг. Рішення підприємств щодо
обсягів випуску продукції і цін за сукупністю зовнішніх факторів формуються
на основі реакції на властивості як податків, так і врівноваження попиту і
пропозиції. За умов існування на ринку нееластичного попиту тягар податку на
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додану вартість повністю переноситься на споживача; у такому випадку ПДВ є

нейтральним податком з точки зору підприємства, оскільки його сплата
повністю

компенсується

виробникові

відповідним

підвищенням

цін.

Аналогічно нейтральним для виробника є ПДВ, якщо існує надлишковий
попит, а ціни є регульованими. В умовах української трансформаційної
економіки, коли ціна формується на ринку, а попит є обмеженим, ПДВ
перестає бути нейтральним по відношенню до виробника.
Система нарахування ПДВ передбачає великий обсяг грошових потоків
між суб’єктами господарювання перед тим, як відбудеться перерахування
податку до бюджету. Більш того, в умовах ринкової рівноваги ПДВ (як
споживчий податок) компенсується відповідним підвищенням номінальної
заробітної плати, що вимагає наявності додаткових обігових коштів в
економіці. Тобто питання обігу ПДВ в економіці має монетарну складову.
Цей аспект необхідно враховувати при формуванні грошово-кредитної
політики

та

визначенні

обсягів

грошової

маси,

необхідної

для

обслуговування руху податку між суб’єктами господарювання. Таку точку
зору, зокрема, підтримують вчені, які детально вивчали проблемні аспекти
руху ПДВ в економіці України [66].
На вартість капіталу впливає наявність податкових пільг, вичерпне
визначення яких запропоновано І.О. Луніною: «податкова пільга – це
передбачене і регламентоване нормами податкового законодавства за
наявності об’єкта оподаткування відхилення від нормативних вимог
оподаткування, що відбувається у формі повного або часткового звільнення
платників від сплати податку з метою полегшення податкового тягаря» [67,
с. 15]. Ставлення до податкових пільг як інструментів соціально-економічної
політики держави неоднозначне: з одного боку вони породжують ряд
негативних наслідків (вносять викривлення у конкуренцію, збільшують
витрати податкового адміністрування, спричиняють ухилення від сплати
податків тощо), а з іншого – можуть зменшити деформуючий вплив податків
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на заощадження та інвестиції, підтримати пріоритетні галузі й види
діяльності.
Значення податкових пільг як інструмента залучення іноземного капіталу
було переглянуто: якщо у 1995 р. у дослідженні ОЕСР [68] вказувалось, що у
більшості досліджених випадках податкові пільги не чинять впливу на рішення
інвесторів щодо розміщення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), то у 2002 р.
дослідження Р. Гордона і Дж. Хайнса [69] показало, що міжкраїнові відмінності
в оподаткуванні впливають на обсяг, розміщення та характер прямих іноземних
інвестицій в розвинених економіках. Найбільш поширеними в країнах ОЕСР
пільгами, направленими на стимулювання інвестицій в основний капітал, є:
знижена ставка або звільнення від сплати ПДВ; специфічні податкові пільги
для реалізації досліджень і розробок; СЕЗ, зони безмитної торгівлі, портофранко, зони обробки безмитної сировини на експорт (табл. 1.1).
Як зазначено у таблиці, значно менш поширеними заходами податкового
стимулювання інвестицій в країнах ОЕСР є знижені ставки корпоративних
податків та заходи дискреційної фіскальної політики, найменш застосовуваний
захід податкового стимулювання інвестицій – податкові канікули.
Таким чином, при оцінюванні податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал важливо враховувати можливості податкових пільг щодо
зниження його рівня. Водночас необхідно відзначити, що результативність
податкових пільг як окремого інструмента податкової політики держави,
залежить від макроекономічного середовища, рівня розвитку фінансового
сектора, політичної ситуації та інших чинників.
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Таблиця 1.1
Основні податкові пільги, спрямовані на стимулювання інвестицій в основний капітал, згруповані по регіонам
Регіон

Східна Азія і
Тихоокеанський
регіон
Східна Європа і
Центральна Азія
Латинська Америка і
Карибський басейн
Близький Схід і
Північна Африка
ОЕСР
Південна Азія
Африка південніше
Сахари

Кількість
країн, що
розглядаються

Податкові
канікули

З них частка країн, що застосовують відповідні податкові пільги,%:
Знижена Інвестиційна Зниження
Податкові
Суперподатко- податкова
ставки
пільги на
вирахува ставка знижка та
ПДВ/звільдослідження вання3
кредит
нення від ПДВ і розробки

СЕЗ/вільні
зони/ЗЕП/зони експортної переробки

Заходи
дискреційної
фіскальної
політики

12

92

92

75

75

83

8

83

25

16

75

31

19

94

31

0

94

38

24

75

29

46

58

13

4

75

29

15

73

40

13

60

0

0

80

27

33
7

21
100

30
43

61
71

79
100

76
29

18
57

67
71

27
14

30

60

63

73

73

10

23

57

47

Джерело: [70, c.4]
Примітка: під податковими пільгами, спрямованими на стимулювання інвестицій в основний капітал, розуміються
економічні
переваги (що
піддаються
кількісній
оцінці),
надані
державою
конкретним
підприємствам або групам підприємств.

Супер-вирахування (англ. Super-deductions) – вирахування збільшеного обсягу фактичних витрат з оподатковуваної бази, найпоширеніший засіб податкового
стимулювання в Південній Азії. Використовуються для зменшення вартості інвестицій при започаткуванні бізнесу. Відносяться, як правило, до проектів з реалізації
НДДКР.
3
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1.3.

Методичні

підходи

до

оцінки

податкового

навантаження

на

інвестиції в основний капітал
Дієвість державної інвестиційної політики значною мірою зумовлено
обґрунтованістю застосовуваних інструментів податкового впливу. Своєю
чергою, основним методом визначення ступеня податкового впливу на всі види
господарської діяльності, а також аналізу можливих економічних наслідків
запровадження змін у податкове законодавство, є оцінка податкового
навантаження.

Науково-експертна

підтримка,

зокрема

забезпечення

відповідним індикативним базисом, оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал характеризується високою затребуваністю.
Найбільш уніфіковані підходи до здійснення відповідної оцінки представлені в
дослідженнях, виконаних під егідою Світового банку [71], [72], Міжнародного
валютного фонду [73], [74], Організації економічного співробітництва та
розвитку [75].
Показники, які розраховуються на основі узагальнених економічних
індикаторів і

дають

широку оцінку податкового

впливу,

найчастіше

використовуються для оцінки податкової конкурентоспроможності країн та
міжкраїнових порівнянь. Так, загальний рівень оподаткування вимірюють
шляхом віднесення загальної суми податків і зборів та обов’язкових платежів
(включаючи внески з обов’язкового соціального страхування) зведеного
бюджету до валового внутрішнього продукту (ВВП) у країні за відповідний
період (податковий коефіцієнт). Цей показник використовується для оцінки
загального рівня оподаткування в економіці та обчислюється на основі
агрегованих даних статистики державних фінансів та даних системи
національних рахунків. Єдиний підхід до формування необхідних для аналізу
макроекономічних показників та показників статистики державних фінансів
забезпечує досить високу достовірність міжнародних порівнянь податкових
коефіцієнтів. Водночас податковому коефіцієнту притаманні окремі недоліки,
зумовлені, в першу чергу, тим, що ВВП відрізняється від фактичної бази
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оподаткування. Безпосереднє співвіднесення обсягу податків (включаючи
обов’язкові платежі) та ВВП, як правило, дає завищену оцінку загального рівня
оподаткування. За таких умов модель оцінки податкового коефіцієнта потребує
внесення

коректив

для

більш

точного

відображення

фактичної

бази

оподаткування. Крім того, в перехідних економіках та навіть у деяких
розвинених країнах світу, певні викривлення є наслідком податкової
заборгованості платників податків, а також наявності тіньової економіки.
Крім

податкового

коефіцієнта,

поширеним

індикатором,

що

застосовується для міжнародних порівнянь, є показник «Оподаткування» (англ.
“Paying taxes”), що входить до системи індикаторів, за якими експерти
Світового банку оцінюють норми регулювання підприємницької діяльності у
189 країнах світу (станом на 2014–2016 рр.) При визначенні рейтингу країни за
показником «Оподаткування» враховуються [76]:
–

«Сукупна податкова ставка» (англ. “Total tax rate”) – частка у

фінансовому результаті підприємств податків, що сплачуються ними (податків
з доходу, податків і нарахувань на фонд оплати праці, що відносяться до витрат
роботодавця, інші податки);
–

кількість платежів – враховуються ті податки, навантаження яких

несуть компанії, що здійснюють промислову або торгівельну діяльність
загального профілю (а саме виробляють керамічні горщики для квітів та
продають їх у роздрібній торгівлі), а також не виробляють алкогольну або
табачну продукцію. Якщо податок сплачується декілька разів на рік, але
використовується електронна подача декларації, вважається, що протягом року
здійснюється тільки один платіж податку. Якщо подача звітності й сплата двох
або більшої кількості податків здійснюються разом, то кількість платежів також
враховується як один платіж;
–

витрати часу на дотримання вимог податкового законодавства –

загальна кількість годин в рік на підготовку, складання, подачу звітності і
здійснення податкових платежів.
Слід відзначити, що рейтинг країни за показником «Оподаткування»,
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який віднесений до індикаторів ефективності податкового реформування в
Україні [77, с. 49], не відображає податкове навантаження на інвестиції.
Рейтинг країн за показником «Оподаткування», як підкреслюють українські
вчені, є неінформативним з точки зору оцінки податкового навантаження на
інвестиції: «…безпосереднього зв’язку між місцем країни в рейтингу і часткою
прямих іноземних інвестицій у її ВВП немає…. інвестиційна активність
іноземних інвесторів формується під впливом не лише позиції країни у
рейтингах, а й багатьох факторів, вирішальну роль серед яких відіграють
макроекономічна стабільність, захист прав власності, рівень корупції» [78,
с. 95].
В умовах трансформації економічної системи України були розвинуті
авторські підходи до визначення податкового навантаження як показника
ступеня втручання фіскальної системи у діяльність суб’єктів на мікро-, мезо- та
макрорівнях, що пов’язано з необхідністю пошуку шляхів формування
раціональної системи оподаткування на всіх рівнях. Науковому обґрунтуванню
прикладного значення індикаторів податкового навантаження при формуванні
цільових

показників

соціально-економічного

розвитку

на

макрорівні,

показників фінансового стану на рівні підприємств та показників добробуту на
рівні окремих громадян було відведено значну увагу у дослідженнях
вітчизняних науковців на початку 2000-х років.
Як зазначає О. В. Короткевич у дослідженні впливу податкової системи
на

підвищення

рівня

ефективності

економічного

розвитку

України

«…визначення податкового навантаження є необхідним елементом при
розрахунку дохідної частини бюджету, розвитку податкової системи, як
елементу державного управління» [79]. В. О. Білостоцька та В. І. Островецький
обґрунтовують,

що

показник

податкового

навантаження

є

важливим

прогнозним індикатором впливу змін у системі оподаткування на економічну
активність [80, с. 75]. О. В. Годованець і Т. Я. Маршалок також наголошують
на особливій ролі податкового навантаження, як чинника соціальноекономічного розвитку України, та вважають, що показник податкового
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навантаження характеризує рівень втручання держави через податки в
діяльність

платників

і

виступає

показником

ефективності

процесів

оподаткування [81, с. 85]. Н. В. Ярова підкреслює комплексність індикатора
податкового навантаження з позицій відображення ним взаємодії фіскальної та
регулюючої функцій податків, які залежать від суб’єктивних дій уряду, прояву
об’єктивних ринкових законів, а також від особливостей обраної у конкретній
країні моделі розвитку економіки, досягнутого рівня соціально-економічного
розвитку та необхідності забезпечення конкурентоспроможності податкової
системи в умовах глобалізації [82, с. 3].
Розгляд податкового навантаження як показника ефективності фіскальної
системи зумовив необхідність пошуку методів математичної формалізації
показника з метою присвоєння йому певних числових значень для їх подальшої
інтерпретації.
Т. І. Єфименко для оцінки фіскального навантаження на мезо- та
макрорівні пропонує співвідносити «кошти у ланцюжках сплати податкових
зобов’язань,

що

спрямовані

(з

одночасним

повним

або

частковим

знеособленням) до бюджетів відповідного рівня (як джерел фінансування
функцій держави) з оцінками оподатковуваних обсягів праці, капіталу та
споживання, які відображають поточний стан економіки. Фіскальний тягар
економічного агента на мікроекономічному рівні ґрунтується на результатах
ділення податкових відрахувань на визначені законодавством або аналітичною
практикою кількісні та вартісні базові характеристики трудових, капітальних
факторів виробництва та споживання» [83, с. 533].
І. О. Луніна обґрунтовує, що для оцінки загального рівня оподаткування
доцільно використовувати показник частки доходів сектору державного
управління у ВВП країни, розрахований як відношення (%) суми податків,
обов’язкових платежів у бюджет і внесків по обов’язковому соціальному
страхуванню до ВВП країни [21, с. 80].
О. В. Короткевич визначає податкове навантаження на макрорівні за
двома показниками: потенційного і фактичного податкового навантаження.
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Фактичне податкове навантаження визначається як співвідношення всіх
податків, фактично сплачених за звітний період, до ВВП або новоствореної
вартості за звітний період. Потенційне податкове навантаження, крім всіх
податків, фактично сплачених за звітний період, включає податковий борг на
кінець звітного періоду та недоїмку на кінеь звітного періоду. Оцінка
податкового навантаження на корпоративному рівні здійснюється шляхом
співвідношення нарахованих податків та фактично сплачених до новоствореної
вартості (чистої продукції). Важливим висновком, зробленим автором даного
підходу, є те, що наслідки оподаткування залежать не тільки від рівня
податкового навантаження підприємств, але й від їх платоспроможності,
величини витрат і швидкості обороту капіталу. Тому поряд із загальними
показниками податкового навантаження доцільно розраховувати окремі
показники податкового навантаження по відношенню до відповідних джерел
коштів для сплати окремих видів податків (валовий дохід від реалізації
продукції – для ПДВ, акцизів; прибуток підприємства в процесі його розподілу
– для податку на прибуток; дохід працівників – для податку на доходи фізичних
осіб та індивідуальних відрахувань у цільові фонди; собівартість продукції з
наступним покриттям витрат із валового доходу – для плати за землю,
нарахувань на фонд оплати праці) [79].
В. М. Мельник [84, с. 95] доводить, що співвідношення податків,
кінцевими платниками яких є фізичні особи, з доходами населення,
характеризує податковий тягар на попитоформуючі чинники; відповідно,
співвідношення податків, оплачених у кінцевому рахунку юридичними
особами, з прибутками підприємств до оподаткування свідчить про рівень
податкового тягаря на чинники, що формують ринкову пропозицію.
М. Я. Меламед обґрунтовує, що в СНР величину податкового
навантаження (тиску, тягаря, податкової квоти) відображає відношення до ВВП
загальної суми надходжень до так званого розширеного уряду, інституційного
сектора загального державного управління. Це відношення відображає
інтенсивність переведення економічних ресурсів із приватного сектора в
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суспільний, ступінь покриття видатків на суспільні потреби коштами платників
податків [85, с. 24].
У дослідженні Х. З. Махмудова
показника

податкового

навантаження,

пропонується розрахунок не одного
а

кількох,

які

характеризують

використання господарюючим суб’єктом податкових пільг, навантаження на
прибуток, виручку, витрати

(собівартість). Так,

коефіцієнт пільгового

оподаткування дозволяє визначити, чи використовує підприємство закладені у
законодавстві податкові пільги; коефіцієнт корисності податкових пільг
показує ступінь використання отриманих податкових пільг, зокрема на
інвестиційні цілі; коефіцієнт рівня оподаткування доданої вартості дозволяє
оцінити вплив податків на формування собівартості продукції, складання ціни.
Згідно даного підходу, до уваги не береться податкове навантаження на
заробітну плату [86, с. 235–236]. Це пов’язано з тим, що податок з доходів
фізичних осіб сплачується за рахунок найманих працівників, отже не несе
навантаження по розрахункам для підприємства. Згідно даного підходу, єдиний
соціальний внесок, введений в дію з 1 січня 2011 року на заміну чотирьом
внескам до різних фондів, не є податковим платежем (згідно з Податковим
кодексом України).
О. Ю. Сидорович пропонує визначати податкове навантаження на
економіку шляхом розрахунку оптимальної середньої податкової ставки на
основі функцій Лаффера та моделі Лоладзе (сукупного випуску та бюджетних
доходів),

що

передбачають

врахування

короткострокових

фіскальних

характеристик, до яких належать спричинені оподаткуванням рівень безробіття
та величина недоотриманого ВВП. За висновками О. Ю. Сидорович, впродовж
періоду з 2000 р. по 2016 р. мало місце поступове зростання податкового
навантаження на економіку України: з 18,4% у 2000 р. до 27,3% у 2016 р., що
негативно впливало на підприємницьку та інвестиційну активіність та, у
кінцевому підсумку, спричинило зниження податкових платежів [219, с. 108_114].
А. Фрадинський визначає податковий тягар як узагальнений показник,
який характеризує величину податкових вилучень та розраховується як
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відношення

суми

фактичних

податкових

надходжень,

надходжень

до

позабюджетних фондів, недоїмки, заборгованості держави із відшкодування
(повернення) податків та зборів, за мінусом переплат, до ВВП [39, с. 80].
І. І. Долженко пропонує розраховувати комплексний показник, що
виступає

кількісною

характеристикою

податкового

поля

суб’єкта

господарювання, яке є сумою зобов’язань підприємства як платника податків і
зобов’язань, що виникли внаслідок виконання підприємством функцій
податкового агента [87].
В. М. Квасов, В. Г. Корнус та О. М. Пономарьов аргументують, що
податкове навантаження на підприємство не можна характеризувати одним
індикатором, натомість пропонується

кілька коефіцієнтів, які повинні

розраховуватись за таким принципом: відношення суми нарахованих податків
(або тільки податку на прибуток) до певного значення показника господарської
діяльності підприємства, визначеного за правилами бухгалтерського та
податкового обліку [88, с. 48].
В. І. Аранчій пропонує розраховувати середній показник податкового
навантаження за всіма податковими платежами, що сплачує підприємство.
Середній показник податкового навантаження не є індикатором реального
податкового навантаження, але дає змогу, завдяки порівнянню з показниками
базового

періоду,

визначити

критерії

ризику

порушень

податкового

законодавства платниками податків – юридичними особами. Групи ризику
порушень податкового законодавства формуються шляхом аналізу відхилень
фактичного значення показника, порівняно з базовим значенням [89, с. 26].
Запропонована методика розрахунку середнього показника податкового
навантаження охоплює всі основні податки, які сплачує підприємство, і може
використовуватися

для проведення аналітичного дослідження

у сфері

оподаткування на рівні підприємства, а також податковими органами для
виявлення підприємств, які ухиляються від сплати податкових платежів або
використовують механізми мінімізації податкових зобов’язань.
М. Н. Крейніна пропонує показник, який свідчить про те, в скільки разів
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сумарна величина сплачених податків відрізняється від прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємства. Дана методика є дієвою в частині
аналізу впливу прямих податків на фінансовий стан підприємства, однак
очевидна недооцінка впливу непрямих податків: ПДВ, акцизів тощо [90].
А. Кадушин та Н. Михайлова розглядають податкове навантаження як
частку доданої вартості, створеної на підприємстві, яка віддається державі у
вигляді сплачених податків. Згідно розрахунків авторів методики, підприємство
сплачує такі податки і збори: ПДВ, нарахування на заробітну плату, податок на
доходи фізичних осіб, податки з обороту, податок на прибуток. Всі вони
визначаються як частки доданої вартості, а сума часток є показником
податкового навантаження [91, с. 45].
Є. А. Кірова пропонує розраховувати абсолютне і відносне податкове
навантаження. Абсолютне податкове навантаження – податки і збори, що
підлягають перерахуванню до бюджету. Відносне податкове навантаження –
відношення абсолютного податкового навантаження до новоствореної вартості,
тобто частка податків і страхових внесків, включно з недоїмкою, до
новоствореної вартості. Джерелом сплати податків також визнається додана
вартість – вартість товарів і послуг за вирахуванням проміжного споживання.
Цей підхід не враховує фондо-, матеріало- та трудоємності продукції і
дохідності виробництва при визначенні податкового навантаження.

З

допомогою даного показника неможливо прогнозувати зміну економічної
активності підприємства залежно від зміни кількості податків, величини їх
ставок і наявності пільг [92].
М. І. Литвин в загальну суму податків включає всі сплачувані
підприємством податки: ПДВ, акцизи, податок на прибуток, внески до
позабюджетних фондів та ін. В якості аргументу на користь включення всіх без
винятку податків висувається теза про те, що всі перераховані податки
сплачуються за рахунок грошових надходжень, а ступінь їх перекладання
непостійна. Водночас із загальним показником податкового навантаження
пропонується розглядати окремі показники і їх співвідношення по різним
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групам доходів. Загальним показником пропонується вважати додану вартість
(сума зарплати, амортизації, прибутку і податків). Цей показник співставний з
показником

ВВП,

на

основі

якого

розраховується

макроекономічне

навантаження. Даний підхід враховує особливості конкретного підприємства,
тобто частку матеріальних витрат, амортизації, трудових витрат в доданій
вартості [93, с. 29].
У Додатку Г представлені опубліковані переліченими вище авторами
формули для розрахунку показників податкового навантаження. Наявність
чисельних авторських розробок з оцінки податкового навантаження є
підтвердженням актуальності відповідних наукових пошуків, а також вказує на
значний крок у поступі до формування науково-методичного та інформаційного
забезпечення управління державними фінансами в умовах їх модернізації.
Водночас, жоден з підходів, що застосовуються в рамках науковоекспертної підтримки заходів податкового реформування та модернізації в
Україні, не задовольняє потреби в оцінках ступеня впливу податкової системи
на інвестиції, зокрема прогнозованих наслідків зміни умов оподаткування для
інвестицій в основний капітал. Так, більшість з перелічених вище підходів
зосередились на віднесенні обсягів сплачених суб’єктами господарювання
податків до доданої вартості або до доходу, тобто належать до числа
методологічних підходів, заснованих на принципі досвіду минулих подій. Така
науково-експертна система не задовольняє широкого кола потреб, зумовлених
стратегічними цілями, що визначені національними програмно-стратегічними
документами.
Найбільш інформативними показниками, які враховують специфіку
оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, пов’язану з
часовим розподілом доходу від інвестицій, а також з ризиком втрат внаслідок
інфляції та неодержання доходів від альтернативних вкладень капіталу, є
ефективні податкові ставки, розроблені на базі підходу Д. Йогренсона та
Р. Холла. Емпіричні дослідження, в межах яких були розроблені ефективні
податкові ставки, полягають у побудові прогнозної моделі для гіпотетичного
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інвестиційного проекту, для якого можливий розрахунок показника впливу
податків на вартість капіталу, за умови, що інвестиційний проект приносить
нульовий прибуток. Авторами цієї моделі є М. Кінг і Д. Фуллертон [94], які
вперше запропонували підхід для оцінки податкового навантаження на
граничну (маржинальну) одиницю корпоративних інвестицій. Як згадувалося у
попередньому підрозділі, маржиналістські підходи до аналізу дохідності
капіталу обмежуються станом довготривалої рівноваги, при якому сукупний
продукт повністю вичерпується оплатою виробничих факторів відповідно до їх
граничної продуктивності, що в підсумку виключає існування ненульового
прибутку. Тому ефективна маржинальна податкова ставка (англ. effective
marginal tax rate – EMTR) відображає рівень податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал через оцінку впливу податків на дохід, що може
бути отриманий інвестором на кожну додаткову (граничну) одиницю
інвестицій, за умови, що інвестиційний проект приносить нульовий прибуток.
Ефективна маржинальна податкова ставка (EMTR) розраховується за
формулою (1.1) [95]:

~
p s
EMTR  ~ ,
p

(1.1)

p – норма
де EMTR – ефективна маржинальна податкова ставка; ~
дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій; s – норма
дохідності після оподаткування на додаткову одиницю інвестицій. Всі
показники у формулі є коефіцієнтами у формі десяткових дробів.
Е. Мендоза, А. Разін та Л. Тезар [96] розвинули цей підхід у напрямі
оцінки розподілу податкового навантаження між факторами виробництва
(працею та капіталом) та споживанням. Подібними до їх підходу є підходи
Дж. Колінза і Д. Шекелфорда [97] та Д. Свенсона [98], які також полягають у
визначенні ефективної податкової ставки як частки податкових платежів в
обсязі прибутку, де останній показник може бути отриманий як агрегований
показник макростатистичних даних.
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У 1980-х рр. у центрі уваги дослідників інвестицій були підходи до
обґрунтування дискретних рішень, зокрема при обґрунтуванні вибору
гіпотетичним підприємством однієї з кількох країн інвестування (коли вибір є
взаємовиключним). У межах цього напряму досліджень важливе місце посідає
показник, розроблений М. Девере і Р. Гріффіт [95] – ефективна середня
податкова ставка (англ. effective average tax rate – EATR). При розрахунку
EATR розглядається дохід, отриманий від інвестиційного проекту з середньою
нормою прибутку. М. Девере і Р. Гріффіт обґрунтували, що в переважній
більшості інвестиційні рішення відхиляються від маржинального підходу, який
базується на оцінці впливу оподаткування на інвестиції, які приносять
нульовий прибуток. На практиці інвестори зацікавлені у вимірюванні впливу
податків на прибуткові інвестиційні проекти, тобто їх цікавить частка доходу
прибуткового інвестиційного проекту, яка буде розподілена на користь
держави. Відповідною мірою цієї частки, на думку М. Девере і Р. Гріффіт, є
EATR, яка відноситься до інвестиційних проектів, що, на відміну від
маржинальних проектів, генерують ненульовий прибуток (p). EATR є
важливою в умовах, коли підприємства обирають один з-поміж кількох
взаємовиключних варіантів вкладення коштів, тобто з-поміж кількох однаково
прибуткових інвестиційних проектів, що пояснює популярність підходу не
лише у науковців, але й у практиків.
Ефективна середня податкова ставка (EАTR) розраховується за формулою
(1.2) [95]:

EATR 

R*  R
,
p 1 r 

(1.2)

де EATR – ефективна середня податкова ставка; R* – норма дохідності
до оподаткування інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку; p
– середня норма прибутку від інвестиційного проекту; R – норма дохідності
після оподаткування інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку;
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r – реальна процентна ставка на фінансовому ринку. Всі показники у

формулі є коефіцієнтами у формі десяткових дробів.
Підхід Девере-Гріффіт застосовується при ранжуванні країн за рівнем
податкового навантаження на інвестиції, зокрема з урахуванням особливостей
міжкраїнових домовленостей у сфері оподаткування [99], а також для аналізу
міжнародних трендів в оподаткуванні прибутків підприємств та формування на
основі цього аналізу опцій для фундаментальних податкових реформ [100],
[101]. Ще одним важливим прикладним напрямом застосування підходу є
оцінка впливу податкових канікул на рівень податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал [102].
EMTR та EATR показують податкове навантаження на інвестиції в
умовах чинної податкової системи та дозволяють оцінити частку доходу від
інвестицій, що має спрямовуватись на сплату податків. Зміни у показниках
ефективних податкових ставок (маржинальної та середньої) дозволяють робити
висновки щодо впливу податкової системи на інвестиційну діяльність. Так,
збільшення ставок свідчить про негативний вплив податкової системи на
інвестиційні рішення економічних суб’єктів; її зменшення – про послаблення
фактичного податкового навантаження на інвестиції.
З-поміж перелічених вище методик, що розвинулись на базі підходу
Йоргенсона-Холла,

в

Україні

найбільш

дослідженою

є

розроблена

Е. Мендозою, А. Разіном та Л. Тезар [96] методика, яка відноситься до оцінки
розподілу

податкового

навантаження

між

факторами

виробництва

і

споживанням. Зокрема, діагностування податкового навантаження на фактори
виробництва та споживання здійснили І.О. Луніна та Н. Б. Фролова [103] і
А. М. Соколовська [104]; серед відомих досліджень у даному напрямі –
розрахунок імпліцитних ставок в Україні Ю. Б. Іванова та О. О. Чумакової
[105,106]. Ці напрями досліджень є надзвичайно важливими з точки зору
оцінки відповідності наявної в Україні структури розподілу податкового
навантаження

між

факторами

виробництва

і

кінцевим

споживанням
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теоретичним

положенням

про

забезпечення

сприятливих

умов

для

економічного зростання.
Водночас, в Україні не достатньо розвинені, як окремий напрям,
дослідження у сфері оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал, які базуються на принципах неокласичної теорії. До найбільш
ґрунтовних методичних підходів у цьому напрямі слід віднести оцінку
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал на основі
розрахунку ефективних податкових ставок. Згідно підходу М.

Дівере і

Р. Гріффіт, розрахунок ефективних податкових ставок базується на таких
основних умовах:
–інвестиційний проект триває протягом одного періоду (року);
–розглядається загальна система оподаткування в країні, а ставки
оподаткування залишаються незмінними протягом року;
–кошти інвестуються у три види активів – будівлі, обладнання,
нематеріальні активи;
–джерелами фінансування інвестиційних проектів є: нерозподілений
прибуток, акціонерний капітал і банківський кредит.
Послідовність дій з розрахунку ефективних податкових ставок –
маржинальної та середньої, відповідно до окремленого підходу, представлено у
Додатку Д.
І. Фішер

запропонував

порівнювати

ринкову

процентну

ставку,

сформовану під дією реальних економічних чинників, із внутрішньою нормою
дохідності

інвестованого

капіталу:

якщо

внутрішня

норма

дохідності

перевищує ринкову процентну ставку, то подальші вкладення у проект
призведуть до збільшення його чистої поточної вартості. Тобто норма
дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) (формула
(Д.2)) може бути співставлена з реальною процентною ставкою на фінансовому
ринку (r) певної країни. Норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій відображає таку норму дохідності інвестицій, яка б
покривала витрати на фінансування граничної одиниці інвестицій, у тому числі
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на сплату податків. Отже, якщо норма дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) перевищує реальну процентну ставку на

фінансовому ринку (r), то вважається, що система оподаткування чинить
негативний вплив на обсяги інвестицій в основний капітал.
Оцінювання податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал за пропонованим методичним підходом дозволяє розглядати його у
якості аналітичного інструментарію для регулювання податкового впливу на
інвестиції в основний капітал. Методична схема, представлена у Додатку Д,
показує, що ефективні податкові ставки (маржинальна та середня)
враховують як номінальні ставки податків (на прибуток підприємств, на
доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів, на доходи по депозитах фізичних
осіб, на нерухоме майно, на приріст капіталу), норми амортизаційних
відрахувань та методи обліку товарно-матеріальних запасів, що впливають
на величину оподатковуваного прибутку, так і рівень інфляції та реальну
процентну ставку на фінансовому ринку. Тобто оцінка податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал на основі розрахунку
ефективних податкових ставок дозволяє враховувати вплив на дохідність
інвестицій не лише норм податкового законодавства, а й інфляції та реальної
процентної ставки на фінансовому ринку, яка відображає норму дохідності
альтернативного варіанту вкладення інвестиційних ресурсів.
Широке застосування ефективних податкових ставок (маржинальної та
середньої) для оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал в зарубіжних країнах, у тому числі в країнах ЄС, вказує на їхню
теоретичну обґрунтованість та прикладну цінність. Водночас, це не
виключає потреби у поглибленні наукових пошуків, направлених на
удосконалення показників податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал. Зокрема, для застосування даного методичного підходу в
умовах України необхідно враховувати (крім специфічних рис системи
оподаткування інвестицій, рівня інфляції та реальної процентної ставки на
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фінансовому ринку) також ризики інвестування, що притаманні етапу
трансформаційних перетворень.
Висновки до першого розділу
У розділі досліджено теоретичні засади впливу податків на інвестиції та
методичні основи оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал; з’ясовано суть та систематизовано основні складові податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал; узагальнено методичні підходи
до оцінки податкового навантаження з виокремленням серед них ефективних
податкових ставок як окремого методу оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал.
Узагальнення змісту наукових положень різних економічних шкіл,
сформованих вітчизняними та зарубіжними авторами, дозволило визначити
основні риси, притаманні економічній категорії «інвестиції в основний
капітал», яка у загальному розумінні представляє собою вкладення коштів (у
формі майнових та інтелектуальних цінностей) з метою одержання доходу. За
господарсько-економічною сутністю, інвестиції в основний капітал являють
собою господарські операції із вкладення коштів у необоротні активи
(матеріальні

і

нематеріальні),

які

багаторазово

приймають

участь

у

виробничому процесі, поступово переносячи свою вартість на вироблений
продукт, та приносять дохід своєму власнику.
Про ступінь втручання держави в інвестиційну діяльність економічних
суб’єктів через податки свідчать оцінки податкового навантаження. Аналіз
наукових поглядів щодо суті податкового навантаження засвідчив, що
податкове навантаження пов’язане із зобов’язанням зі сплати податків, які
знижують доходи та рівень добробуту їх платників.
Наукові погляди щодо впливу податків на інвестиції, розвинені в межах
теорії оподаткування та інвестиційної теорії, дають підстави констатувати, що
цей вплив реалізується у формі зниження дохідності інвестицій. Вплив податків
на інвестиції в основний капітал має складний механізм і залежить від
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структури національної податкової системи, яка включає номінальні ставки
податків, методи розрахунку податкової бази, амортизаційну політику. Кожен
елемент податкової системи здійснює певний вплив на дохідність інвестицій в

основний капітал, а також обумовлює вибір та формування структури
джерел фінансування інвестицій в основний капітал.
На основі зазначеного, податкове навантаження на інвестиції в
основний капітал відображає вплив податків, що пов’язані з реалізацією
інвестиційного проекту – зокрема з формуванням джерел фінансування
(нерозподіленого прибутку, акціонерного капіталу, банківського кредиту), а
також приростом вартості капіталу, формуванням нового нерухомого майна та
одержанням прибутку внаслідок реалізації інвестиційного проекту, – на
дохідність інвестованого в необоротні активи капіталу.
Узагальнення положень теорії оподаткування доходів від капіталу
засвідчує

відсутність

єдиної

точки

зору

щодо

видів

та

режимів

оподаткування, які б забезпечили виконання принципу рівномірності
розподілу податкового навантаження. Водночас, відповідні наукові пошуки
дали важливий результат у вигляді методологічних підходів до їх
аргументації – норм оподаткування, які представляють собою частку
податку у відповідній податковій базі. Це, своєю чергою, дало поштовх для
розвитку підходів до кількісного обчислення показників, що відображають
рівномірність розподілу податків серед їх платників – індикаторів
податкового навантаження.
Дослідження особливостей процесів інвестування в основний капітал
дозволило

обґрунтувати

формалізований

інструментарій

для

оцінки

податкового навантаження на інвестиції в основний капітал. Аналіз
найбільш поширених в Україні та за кордоном теоретико-методологічних
підходів до оцінки податкового навантаження, а також узагальнення
методичних основ, яким має задовольняти підхід до оцінки податкового
навантаження саме на інвестиції в основний капітал, показали, що найбільш
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достовірну таку оцінку дозволяють отримати ефективні податкові ставки
(маржинальна та середня), розроблені М. Дівере і Р. Гріффіт. Ці ставки
передбачають врахування, крім номінальних ставок податків, також рівня
інфляції, джерел фінансування інвестицій та дохідності альтернативних
варіантів використання інвестиційних ресурсів, при заданій нормі прибутку від
інвестиційного проекту.
Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки першого
розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [107, с. 17–
23], [108, с. 21–32], [109, с. 20–25], [110, с. 37–47], [111, c. 334–338], [112, c.
173–178], [113, 184–187], [114, с. 127–136].
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РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЇ В
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз сучасного стану інвестування в основний капітал у
контексті реалізації податкової політики в Україні
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [115], Стратегією
реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки,
схваленою Розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р [116],
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою
Верховної Ради України від 19 квітня 2016 року № 1099-19 [117] та іншими
національними програмно-стратегічними документами визначено необхідність
збільшення інвестицій в реальний сектор економіки України, зокрема шляхом
створення сприятливих економічних умов, у тому числі – умов оподаткування.
Актуальність зазначеної стратегічної цілі в Україні зумовлена незадовільним
станом основних виробничих засобів, які є основою для зростання ВВП та
підвищення ефективності економіки. Основні виробничі засоби є найбільшою
частиною основного капіталу підприємств, вони являють собою необоротні
активи, які багаторазово приймають участь у господарській діяльності, тобто є
виробничими ресурсами в економіці. Аналіз стану основних засобів (обсягів,
структури, динаміки) у практичних розрахунках виконується із застосуванням
даних Державної служби статистики України (ДССУ) та Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) №7 «Основні засоби», згідно
якого основні засоби

– це «матеріальні активи, які підприємство/установа

утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і

соціально-культурних функцій, очікуваний

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

80

операційного

циклу,

якщо

він

бухгалтерського обліку основні

довший

за

рік)»

[118].

Для

цілей

засоби класифікуються за такими групами:

земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини та
обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі),
тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби.
Стан основних засобів в значній мірі залежить від структури та обсягу
фінансових джерел, які направляються на їх оновлення. Починаючи з 90-х рр.
ХХ ст., джерела фінансування оновлення та приросту основних засобів в
Україні були підпорядковані фіскальній політиці держави – забезпеченню
дохідної частини бюджету. Це, зокрема, знайшло своє відображення у
формуванні амортизаційної політики держави.
У таблиці 2.1 наведені дані, які характеризують динаміку і якісні зміни в
структурі основних засобів України у 2008–2016 рр. У 2009–2014 рр. рівень
зносу основних засобів в економіці щорічно зростав – з 60% у 2009 р. до 83,5%
у 2014 р. Найбільш зношені основні засоби було накопичено у сфері
транспорту і зв’язку – ступінь їх зносу у 2014 р. складав 97,9%. Показники
зносу основних засобів у 2015 р. мають специфіку, обумовлену списанням
основних засобів сфери транспорту і зв’язку.
Ступінь зносу основних засобів у сфері транспорту і зв’язку скоротився з
97,9% у 2014 р. до 51,7% у 2015 р., що пов’язано з їх вибуттям на суму
9779 млрд. грн.4 (для порівняння, у період 2010–2014 рр. з цієї сфери основних
засобів вибувало за рік в середньому на суму 170,9 млрд. грн.). Це позначилось
на ступені зносу основних засобів в усій економіці – він знизився з 83,5% у
2014 до 60,1% у 2015 р.

з них 4366,9 млрд. грн. вибуло зі сфери наземного і трубопровідного транспорту, 5410,7 млрд. грн. – зі сфери
складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту.
4
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Таблиця 2.1
Вартість, зношування та оновлення основних засобів в Україні у 2008–2016 рр.
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показники
Основні засоби в економіці, первісна вартість, на кінець
року, у т.ч.:
- основні засоби в промисловості, первісна вартість, на
кінець року
- основні засоби у сфері транспорту і зв’язку, первісна
вартість, на кінець року
Сума нарахованого за рік зносу основних засобів в
економіці
Ступінь зносу основних засобів в економіці
Ступінь зносу основних засобів у промисловості
Ступінь зносу основних засобів у сфері транспорту і
зв’язку
Вартість введених в дію нових основних засобів за рік в
економіці, у т.ч.:
- вартість введених в дію нових основних засобів за рік
у промисловості
- вартість введених в дію нових основних засобів за рік
у сфері транспорту і зв’язку
Вартість основних засобів, що вибули, у сфері
транспорту і зв’язку
Коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці (р.
8/р.1*100%)
Коефіцієнт оновлення основних засобів у промисловості
(р. 9/р.2*100%)

Од.
виміру

2008

2009

2010

2011

2012

2013

млрд. грн. 3149,6 3903,7
100
100
%
млрд. грн. 760,2 970,9
24,1
24,9
%
млрд. грн. 1208,2 1366,9
38,4
35,0
%

6649,0
100

7397,0
100

9148,0
100

10413,0
100

1101,2

1116,3

1603,6

1749,1

млрд. грн. 108,4

2014

2015

13752,1 7641,4
100
100
1937,8

3842,5

2016
8177,4
100
3073,0

16,6

15,0

17,5

16,8

14,0

50,3

37,6

3816,1

4620,9

5634,6

6403,3

9752,9

1418,3

1562,1

57,4

62,5

61,6

61,6

70,4

18,6

19,1

120,5

121,9

119,0

146,6

185,7

165,1

199,8

271,8

%
%

61,2
58,0

60,0
61,8

74,9
63,0

75,9
56,8

76,7
57,3

77,3
56,9

83,5
60,3

60,1
76,9

58,1
69,4

%

82,4

83,9

94,4

95,6

96,0

96,7

97,9

51,7

50,6

млрд. грн. 149,6

111,3

122,6

147,9

191,0

165,8

126,2

216,7

202,1

млрд. грн.

49,2

38,3

42,0

22,3

65,4

67,1

51,7

55,9

66,5

млрд. грн.

22,1

16,8

17,5

92,4

34,4

12,2

12,0

10,2

23,7

млрд. грн.

н.д.

н.д.

15,7

428,2

107,6

237,1

65,8

9778,7

20,1

%

4,8

2,9

1,8

2,0

2,1

1,6

0,9

2,8

2,5

%

6,5

3,9

3,8

2,0

4,1

3,8

2,7

1,5

2,2

14. Коефіцієнт оновлення основних засобів у сфері
1,8
1,2
0,5
2,0
0,6
0,2
0,1
0,7
1,5
%
транспорту і зв’язку (р. 10/р.3*100%)
Примітка: починаючи з 2014 р. вид діяльності «І-Діяльність транспорту і зв’язку» перейменовано у «Н-Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність», відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).
Джерело: складено автором на основі [119, с. 8,10,15], [120, с. 6,8, 147], [121,с.4,5,20,21], [122, с. 5,6, 18,19],[123, с. 5,6, 10,11], [124, с.
4,5,10,11], [125, с. 4,5,10,11], [126, с.4,5].
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Водночас, частка основних засобів сфери транспорту і зв’язку у
загальному обсязі основних засобів в економіці знизилась з 70,4% у 2014 р. до
18,6% у 2015 р., а галуззю з найбільшим обсягом основних засобів стала
промисловість – в ній у 2015 р. було зосереджено 50,3% основних засобів
економіки. Отже, зниження ступеня зносу основних засобів в економіці та
збільшення

частки

основних

засобів

промисловості

обумовлено

не

інвестиційно-відтворювальними процесами, а ліквідаційними. Зазначене вказує
на пасивність інвестиційних процесів в економіці та свідчить про звужене
відтворення основних виробничих засобів, що обумовлює низьку здатність до
економічного зростання.
Внаслідок зміни у 2015 р. вартісних показників основних засобів

в

Україні, середній ступінь їх зносу по економіці почав наближатись до
показників країн ЄС. Зокрема у Польщі ступінь зносу основних засобів
економіки у 2015 р. складав 46% [127, с. 18]. Проте коефіцієнт оновлення
основних засобів, що характеризує частку введених нових основних засобів до
їх загальної вартості на кінець року, в Польщі значно вищий, ніж в Україні –
7,9%.
Слід відзначити, що показники оновлення основних засобів в Україні
суттєво погіршились після фінансово-економічної кризи 2008 року. У період
2001-2003 рр. коефіцієнт оновлення основних засобів становив в середньому
3,9%, а починаючи з 2004 р. і до 2007 р. включно – від 5% до 6% [128, с.152].
Коефіцієнт оновлення основних засобів на рівні 6% був характерним для
періоду 1980–1990-х рр.: у 1985 р. він становив 6,7%, у 1991 р. – 6,1% [129,
с. 243]. У кризовому 2009 р. коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці
скоротився вдвічі по відношенню до передкризового періоду і склав 2,9%. У
період 2010-2013 рр. коефіцієнт оновлення становив близько 2%: від 1,6% у
2013 р. до 2,1% у 2012 р., а у 2014 р. він досяг свого рекордно низького
значення – 0,9%. У 2015 р. коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці
зріс втричі порівняно з 2014 р. та склав 2,8%, однак це відбулось не завдяки
інвестиційному пожвавленню, а внаслідок суттєвого зниження вартості
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основних засобів в економіці через їх вибуття. Тому можна зробити висновок,
що показники відтворення основних засобів в Україні ще не відновилися після
спаду, викликаного кризою 2008 року.
З’ясованим тенденціям відповідають обсяги інвестування в основний
капітал: аналіз динаміки інвестицій в основний капітал в Україні протягом
2002–2016 рр. свідчить, що у 2009 р. відбулось найбільше падіння темпів
інвестування за означений період (рис. 2.1).
35%

1,6

1,5
1,4

30%

1,4
1,2

25%
1,0
20%

1

0,9
0,8

0,8

0,7

15%

0,6
10%

0,4

5%

0,2

0%

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Інвестиції в основний капітал, % ВВП

Індекс інвестицій в основний капітал до попереднього року

Рис. 2.1. Динаміка та обсяги інвестицій в основний капітал в Україні у
2002–2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [128, с.118], [130, с. 12], [131,
с. 10–12], [132, с. 10–12], [133, с. 12–14].
Найбільший приріст інвестицій в основний капітал в Україні відбувся у
2007 р. – індекс інвестицій до попереднього року склав 1,5. У 2009 р. внаслідок
фінансово-економічної кризи, що розпочалась у 2008 р., інвестиції в основний
капітал скоротились на 30% – індекс інвестицій до попереднього року склав 0,7.
У 2010–2011 рр. почалось відновлення темпів інвестицій в основний капітал –
індекс склав 1,0 та 1,4 відповідно, однак уже в 2013 р. індекс знизився до 0,9, а
в 2014 р. – до 0,8. Скорочення інвестицій у 2013 р. та 2014 р. обумовлено
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поглибленням

соціально-економічної

кризи,

зокрема

наростанням

макроекономічної розбалансованості. За висновками С. О. Корабліна, ця фаза
вітчизняної кризи розпочалася у 2012 р. і була пов’язана зі сировинною
рецесією, яка спричинила падіння ВВП, бюджетні проблеми і девальвацію
гривні у 2014–2015 рр. [134, с. 79].
У 2015–2016 рр. інвестиції в основний капітал по економіці у фактичних
цінах зросли, однак інвестиції в основний капітал по економіці у відсотках до
ВВП почали зростати лише у 2016 р., а темпи їх нарощування по відношенню
до ВВП втричі менші, ніж в абсолютних вимірах (рис. 2.1).
На нинішньому етапі розвитку для національної економіки важливого
значення набуває якість інвестування, яка характеризується інноваційною
складовою відтворення основного капіталу. На думку В. М. Гейця, «не є
сумнівним, що економічна стратегія України має спиратися, насамперед, на
інноваційну компоненту, оскільки інновації передбачають не лише технічно і
технологічно нові продукти, але й нові ринки, залучення і використання
творчого потенціалу нації» [135, с. 225]. Водночас, реальний вплив нових
технологій на приріст ВВП України становить лише 1%, тоді як у розвинутих
державах – від 60 до 80% [136, с. 157].
Важливими показниками, які характеризують інноваційну складову
основного капіталу, є формування і використання у виробничих цілях
нематеріальних активів, які свідчать про інноваційну діяльність – продуктів
інтелектуальної власності, що асоціюються з правами на знання у певній
формі [31]. Як показує зарубіжний досвід, нематеріальні активи суттєво
впливають на вартість підприємств, а отже – і на їх фінансовий стан та
результати господарської діяльності. Про ступінь інноваційності основного
капіталу свідчить частка нематеріальних активів у валюті балансу підприємств.
Цей показник характеризує співвідношення вартості наявних нематеріальних
активів до загальної вартості активів. У розвинених ринкових умовах цей
показник становить до 60%, в Україні у 2015 р. він складав 8,4%.
У 2010–2016 рр. частка інвестицій у нематеріальні активи в загальному
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обсязі інвестицій в основний капітал в Україні в середньому складала 3,9%
(табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Структура інвестицій в основний капітал за видами активів в Україні у
2010–2016 рр.
Од.
виміру

Показник
Інвестиції в основний
капітал за рік, всього по
економіці у фактичних
цінах, у т. ч.:
– інвестиції в основні
засоби,
всього
по
економіці у фактичних
цінах
–
інвестиції
у
нематеріальні
активи,
всього по економіці у
фактичних цінах

2010

Млрд. грн. 189,1
%

2011

2012

2013

2015

2016

260,0

293,7

267,7 219,4 273,1

359,2

100,0 100,0

100,0

2014

100,0 100,0 100,0 100,0

Млрд. грн.

182,1 250,5

285,1

257,1 212

254,6 347,3

%

96,3

96,3

97,1

96,0

96,6

93,2

96,7

Млрд. грн.

7,0

9,4

8,5

10,6

7,4

18,4

11,8

3,7

3,6

2,9

4,0

3,4

6,7

3,3

%

Джерело: складено автором на основі [130, с. 12], [131, с. 10–12], [132,
с. 10–12], [133, с. 12–14].
Низький рівень інвестування у нематеріальні активи відповідає низьким
технологічним укладам, які панують у національній економіці, що обумовлює
низькі показники впровадження нової продукції на ринок та, відповідно, низьку
частку високотехнологічної продукції у валовому випуску та експорті. Так, у
2013 р. із 1715 промислових підприємств, що займалися інноваціями, лише
17,3% випустили нову для ринку продукцію, а в 2014 р. частка реалізованої
інноваційної

продукції

у

загальному

обсязі

реалізованої

продукції

промисловості в Україні складала всього 2,5% [137, с. 171].
Високий рівень зносу основних засобів та низькі темпи їх оновлення, що
характеризують інвестиційно-відтворювальні процеси в Україні, вказують на
неспроможність реалізувати завдання з ефективної структурної перебудови
економіки. Крім того, відсутність радикальних інновацій та переважання
технологій третього і четвертого технологічних укладів в Україні (коли
провідні економіки працюють на технологіях п’ятого та активно створюють
ядро

шостого

технологічних

укладів)

призводять

до

втрати
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конкурентоспроможності національної економіки, тим самим створюючи
додаткові перешкоди для ефективної інтеграції України в ЄС. Вирішення
зазначених

проблем

передбачає

удосконалення

інвестиційної

політики

держави, зокрема модернізацію методів (у т. ч. податкових) цільового
спрямування інвестицій.
У регулюванні інвестицій важливе значення відіграють податкові
системи країн. Роль податкової системи у стимулюванні інвестиційних
процесів в економіці реалізується через джерела їх фінансування. Головним
джерелом фінансування інвестицій в основний капітал в Україні є власні кошти
підприємств: нерозподілений прибуток і амортизація (58,6% у 2007 р., 69,3% у
2016 р.) (табл. 2.3).
Слід відзначити, що тривале переважання власних коштів підприємств у
структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал спричинило
залежність інвестиційної діяльності підприємств від показників їхнього
фінансового стану, зокрема прибутковості. Водночас, негативні наслідки
світової фінансово-економічної кризи, що розгорнулась у 2008 р. та призвела до
банкрутства не лише банків, але й підприємств з високою часткою кредитних
коштів у структурі активів у всьому світі [141,142], несуттєво відобразилась на
структурі фінансування інвестицій в основний капітал в Україні протягом 20092013 рр. саме завдяки переважному покладанню вітчизняних суб’єктів
господарювання на власні інвестиційні ресурси.

87

Таблиця 2.3
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування по економіці України в цілому у 2007–2016 рр.
Інвестиції в основний капітал, всього, в тому числі за рахунок:
1) власних коштів підприємств та організацій, з них:
- амортизаційних відрахувань
2) коштів державного бюджету
3) коштів місцевих бюджетів
4) кредитів банків та інших позик
5) коштів іноземних інвесторів
6) коштів вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо
7) коштів населення на будівництво житла
8) коштів населення на будівництво власних квартир
9) коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
10) інші джерела фінансування

Од. виміру 2007
Млрд. грн. 222,7
%
100
Млрд. грн. 130,5
58,6
%
Млрд. грн. н. д.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%
Млрд. грн.
%

2008
272,1
100
161,3
59,3
н. д.
-

2009
192,9
100
127,4
66,1
н. д.
-

2010*
189,1
100
115,0
60,8
24,1
12,7

2011*
259,9
100
152,3
58,6
26,2
10,1

2012
293,7
100
175,4
59,7
25,8
8,8

15,1

15,4

8,4

11,0

18,4

17,2

6,8
9,4
4,2
33,9
15,2
7,3
3,3
9,9
4,4
8,5
3,8
8,1
3,7

5,7
12,5
4,6
42,9
15,8
8,1
3,0
9,5
3,4
11,6
4,3
10,7
3,9

4,3
5,9
3,1
25,6
13,3
8,2
4,2
4,8
2,5
5,5
2,8
7,1
3,7

5,8
6,4
3,4
23,3
12,3
4,1
2,1
4,7
2,5
16,2
8,6
8,5
4,5

7,1
8,8
3,4
42,3
16,3
7,2
2,8
4,5
1,7
15,1
5,8
11,3
4,3

5,8
9,2
3,1
50,1
17,1
5,0
1,7
3,6
1,2
22,0
7,5
11,2
3,9

2013
267,7
100
170,7
63,8
27,6
10,3
6,5

2014
245,1
100
154,6
70,5
25,8
10,5
2,7

2015
273,1
100
184,4
67,5
34,0
12,4
6,9

2016
359,2
100
248,8
69,3
36,0
10,0
9,3

2,4
7,2
2,7
40,9
15,3
4,9
1,8
6,6
2,5
21,8
8,1
9,2
3,4

1,2
5,9
2,7
21,7
9,9
5,6
2,6
1,5
0,7
22,1
10,0
5,2
2,4

2,5
14,3
5,2
20,7
7,6
8,2
3,0
1,1
0,4
32,0
11,7
5,5
2,1

2,6
26,8
7,5
27,1
7,5
9,8
2,7
2,4
0,7
30,3
8,3
5,1
1,4

Примітки: н. д. – дані відсутні, статистичне спостереження відповідного показника не проводилось; * - сума без
ПДВ; дані за 2014 р. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
м.Севастополя, а за 2015–2016 рр. – також без частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: складено автором на основі: [138, c. 8], [139 , c. 4, 7–9], [140, c. 4, 7–9], [132, с. 4, 8–9], [133, с. 4, 8–10].
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В Україні існує проблема якості інвестицій, профінансованих за рахунок
власних коштів підприємств і організацій. Так, на думку Л. М. Шаблистої,
«Критична маса інвестиційних проектів, які формуються за рахунок власних
коштів підприємств, зумовлюється не відтворенням основного капіталу, а
фінансовими вкладеннями в різні формально власницькі інтеграційні угоди, не
пов’язані з реальним оновленням матеріально-технічної бази виробництва»
[143, с. 41]. Це означає, що більшість підприємств не мають достатніх
інвестицій для модернізації виробництва, зокрема на інноваційній основі.
Як свідчать дані, наведені у таблиці 2.3, у період з 2007 р. по 2013 р.
близько 15% інвестицій в основний капітал в Україні було профінансовано за
рахунок кредитів банків та інших позик. Згідно даних Світового банку, у
2013 р.

30,3%

українських

виробничих

підприємств

використовували

банківське фінансування в інвестиційних цілях. Цей показник відповідав
світовим та регіональним тенденціям: у світі відповідний показник становив
25,3%, а у регіоні (Європа та Центральна Азія) – 23,6% [144].
У 2014 р. частка інвестицій в основний капітал, профінансованих за
рахунок кредитів банків та інших позик знизилась до 9,9%, при чому
переважний обсяг ресурсів надійшов з вітчизняних банків (84,5%), що особливо
небезпечно у зв’язку зі скороченням їх числа (за даними Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, станом на листопад 2017 р. 90 банків ліквідовано або
перебувають у стані ліквідації [145]). Масова ліквідація банків, серед іншого,
призвела до скорочення у 2013 р. вдвічі, а в 2014 р. – ще в 5 разів, загальних
обсягів прямих іноземних інвестицій, що до того надходили переважно у
фінансовий сектор України [146, с. 225]. У 2015 р. частка інвестицій в основний
капітал, профінансованих за рахунок кредитів банків та інших позик,
продовжила знижуватись та склала 7,6%, а у 2016 р. – 7,5%, що, на думку
фахівців, обумовлено масштабною декапіталізацією фінансового сектора
економіки у 2014–2015 рр. [147, с. 20].
Фінансова нестабільність і слабкість фінансового сектора ускладнюють
поточне фінансування суб’єктів господарювання у країнах з ринками, що
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формуються. У таких країнах спостерігається обмежений доступ до кредитних
джерел фінансування, вартість яких є зависокою [148], що характерно і для
України. Статистика показників фінансової стійкості банківського сектору,
опублікована Національним банком України, вказує на те, що у 2016 р. недіючі
(безнадійні та сумнівні) кредити по відношенню до сукупних валових кредитів
складали 30,37% [149].
Бюджетні кошти у фінансуванні інвестицій в основний капітал протягом
2007–2012 рр. в Україні становили 7,4–11% від загального обсягу, а у 2013 р.
скоротились до 5,1%, у 2014 р. – до 3,9%. У цей період було особливо важливо
зберегти

та

підвищити

ефективність

системи

фіскально-бюджетних

компенсаторів зниження прямого державного фінансування інвестицій в
Україні, зокрема податкових пільг. У 2015 р. частка інвестицій в основний
капітал, профінансованих за рахунок бюджетних коштів зросла до 7,7% (у т. ч.
за рахунок коштів місцевих бюджетів – з 2,7% (5,9 млрд. грн.) до 5,2% (14,3
млрд. грн.)), а у 2016 р. – до 10,1%, в тому числі за рахунок коштів місцевих
бюджетів – до 7,5% (26,8 млрд. грн.). Зростання частки інвестицій в основний
капітал, профінансованих за рахунок коштів місцевих бюджетів, обумовлена
реформуванням місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні, що проводиться для підвищення рівня фінансової спроможності
місцевих громад (у т. ч. у контексті зростання можливостей формування
відповідних напрямів інвестиційного стимулювання) [150].
Щодо іноземних інвестицій, то протягом 2011–2016 рр. іноземні
інвестори спрямовували кошти переважно у фінансову сферу національної
економіки. Так, частка нових прямих іноземних інвестицій, що надійшли в
Україну, та були направлені на формування основного капіталу, у 2013 р.
становила 13%, а у 2014 р. – 14% [151, c.9]. Для порівняння, за даними
Центрального статистичного бюро Польщі, у 2013 р. частка іноземних
інвестицій в структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал в 3,6
рази перевищувала відповідний показник України [152, с. 45].
Слід відзначити, що характер іноземних інвестицій має свої особливості в
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Україні – під виглядом «іноземних інвестицій» відбувається повернення
виведеного в офшори («податкові гавані») національного капіталу. На думку,
І. В. Крючкової, «Висока частка офшорів (зокрема, Кіпру – прим. авт.) у
географічній структурі прямих іноземних інвестицій (що надходять в Україну –
прим. авт.) свідчить про зацікавленість інвесторів входити в країну під
виглядом іноземних, що дає певні преференції щодо захисту бізнесу та прав
власності, а також можливість відмити капітал» [153, с. 31]. У період 2004–
2013 рр. з України в середньому за рік вивозилось 11,6 млрд. дол., тобто
Україна за показником виведеного капіталу в офшори посідала 14-те місце в
світі. За оцінками науковців, до «податкових гаваней» вивозиться щорічно у
середньому

9,4%

ВВП

держави,

внаслідок

чого

економіка

України

позбавляється значної частини власних джерел фінансових ресурсів для
розвитку [154, с. 18].
Джерела фінансування інвестицій в основний капітал є каналами впливу
податків на інвестиції в основний капітал крізь призму показника вартості
капіталу. Податкова політика держави повинна спрямовуватись на зниження
обсягу податків у вартості капіталу, що призведе до відповідного зниження
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал та матиме
стимулюючий ефект для інвесторів.
До податкових пільг інвестиційного характеру, що безпосередньо
пов’язані

з

відтворенням

основного

капіталу,

та

реалізуються

через

регулювання бази податку на прибуток підприємств, відноситься податкова
амортизація.

Концепцією

амортизаційної

політики,

схваленою

Указом

Президента України від 7 березня 2001 року № 169/2001 [155], визначено
економічну та податкову роль амортизації. Економічна роль амортизації
полягає у фактичному відшкодуванні діючих основних засобів; відповідні
амортизаційні відрахування (економічна амортизація) відображають реальне
знецінення основного капіталу в процесі виробництва та надання послуг і
відносяться на витрати діяльності суб’єктів господарювання. Тобто амортизація
як економічне явище є складовою виробництва та обігу, фінансовим
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результатом якого є нагромадження амортизаційних відрахувань (тобто
формування амортизаційного ресурсу). К. Маркс зазначав, що амортизаційний
ресурс «…становить елемент резервного грошового фонду, який служить для
заміщення капіталу, коли настає строк його відтворення in natura» [156, с. 203].
Амортизаційний ресурс є головним джерелом простого відтворення, яке
включає капітальний ремонт або заміну існуючих засобів виробництва на нові і
здійснюється на діючих об’єктах на старій технічній основі.
Податкова роль амортизації полягає у фінансовому відшкодуванні
основного капіталу за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку на суму
амортизаційних відрахувань (податкова амортизація) та одержання податкової
знижки, що «прискорює» процес повернення вкладених в основний капітал
коштів. Амортизація належить до витрат, які підлягають виключенню з об’єкта
оподаткування – прибутку. Тому існує зворотній зв’язок між сумою амортизації
та обсягом прибутку, що підлягає оподаткуванню: чим більша сума
амортизації, тим менший прибуток до оподаткування та, відповідно, податок,
що підлягає сплаті до бюджету. Сума відповідної податкової знижки, як і
основна сума амортизаційних відрахувань (економічна амортизація), має
спрямовуватись на інвестиційні цілі суб’єктів господарювання. Однак, на
відміну від економічної амортизації, податкову амортизацію розглядають як
джерело розширеного відтворення основного капіталу. Чим більший розмір
амортизаційної податкової знижки дозволяє одержати система податкової
амортизації у країні, тим більш конкурентною вважається її податкова система.
Таким чином, амортизацію необхідно розглядати: по-перше, як поступове
повернення вкладених в необоротні активи коштів власників та інвесторів, подруге, як джерело інвестиційних ресурсів. На практиці амортизаційний ресурс
формується з двох потоків коштів: перший такий потік – це відшкодування
вартості зносу шляхом нарахування амортизації необоротних активів та
включення її до складу витрат на виробництво; другий потік коштів виникає
внаслідок дії спеціального інструмента податкового регулювання інвестиційної
активності – зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток
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підприємств на суму нарахованої амортизації. Перший з вказаних потоків
коштів

теоретично

дозволяє

відшкодувати

повну

вартість

зношеного

необоротного активу та сформувати певний фонд коштів для його оновлення.
Однак обсяги сформованого таким чином ресурсу, як правило, недостатні для
оновлення основного капіталу, зокрема через дію інфляції, адже строк
амортизації значно розтягується в часі. Другий потік коштів виникає внаслідок
дії державних податкових інструментів регулювання інвестицій в основний
капітал, до яких відноситься, зокрема, система нарахування амортизації для
цілей оподаткування прибутку підприємств. Амортизація підлягає виключенню
з об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Між сумою
амортизації і сумою податку на прибуток підприємств існує зворотній зв’язок:
чим більша сума амортизації, тим менша сума податку і тим більша
інвестиційна пільга.
За підрахунками Дж. Гравелль, система податкової амортизації в США
приносить підприємствам податкову пільгу в розмірі близько 6% прибутку і
таким чином приводить до зниження ефективної ставки податку на прибуток
корпорацій на 2 в. п. [157, c. 389–406]. У США систему податкової амортизації
використовують як провідний важіль регулювання податкового навантаження,
а норми і методи5 амортизації, що застосовуються на практиці, приймаються до
уваги при розробці проекту бюджету та бюджетних прогнозів. Зокрема, в
бюджеті на 2013 рік в частині реалізації податкових ініціатив значилось
«розширення сфери застосування 100% списання вартості в перший рік
експлуатації певних видів майна». Згідно розрахунків, у 2012 і 2013 рр.
застосування такого методу амортизації призвело до зростання дефіциту
бюджету США відповідно у розмірах 35,05 млн. дол. і 14,8 млн. дол. Водночас,
прогнозні розрахунки показали, що ефект від надання такої пільги триватиме
до 2022 р., і середнє значення бюджетного ефекту протягом 2013–2022 рр.
становитиме + 30,9 млн. дол. [158, c. 203–248].

В США застосовують прямолінійний метод, метод суми років (кумулятивний) та метод подвійного скорочення
балансу (прискореного зменшення залишкової вартості).
5
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В Україні система податкової амортизації до затвердження ПКУ
знаходилась

під

надходжень

та

значним

впливом

підпорядковувалась

політики

нарощування

фіскальній

функції

податкових

оподаткування.

Впродовж 90-х років нарахована амортизація вилучалась у держбюджет на
основі Законів про державний бюджет України та за окремими постановами
Кабінету Міністрів України. У 1993 р. державні підприємства повинні були
перерахувати в Держбюджет України 25% амортизаційних відрахувань,
передбачених на повне відновлення [159]. У 1996 р. частка амортизаційних
відрахувань державних підприємств, що підлягала вилученню до бюджету,
становила 15% [160]. Законом України «Про внесення змін в Закон України
«Про оподаткування прибутку підприємств» №371-XIV від 29 грудня 1998 р.
передбачалось, що «До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, можуть
централізуватись в Державному бюджеті України для реалізації заходів
відносно

структурної

перебудови

економіки.

Конкретний

розмір

централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом України
про Державний бюджет України» [161]. Цією постановою також передбачалось
встановлення понижуючих коефіцієнтів до затверджених норм амортизації в
податковому і фінансовому обліку, і одночасно змінювалась вартісна база для
нарахування амортизації.
Реальне нарахування амортизації в 1996–1997 рр. при визначенні
оподатковуваного прибутку відбувалось у складі витрат із застосуванням
понижуючих коефіцієнтів до встановлених норм, які складали:
І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IVквартал

1996

–

0,25

0,35

0,50

1997

0,60

0,75

0,85

1,00

Амортизаційні відрахування визначались як добуток балансової вартості
основних засобів відповідної групи на початок звітного кварталу на встановлені
норми, тобто сума амортизації почала формуватися не за первісною вартістю
основних засобів, а за залишковою. Положенням про порядок визначення
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амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва
(обігу), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня
1996 р., передбачалося групування основних засобів за 3-ма групами і
встановлення таких річних норм амортизації: група 1 (будівлі, споруди, їх
структурні компоненти та передавальні пристрої)
(автомобільний

транспорт,

меблі,

побутові

– 1,25%; група 2
електронні,

оптичні,

електромеханічні прилади та інструмент, інші машини для автоматичної
обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації, інше
конторське (офісне) обладнання та приладдя до нього) – 6,25%; група 3 (інші
основні засоби, що не ввійшли до групи 1 і 2, включаючи сільськогосподарські
машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження) –
3,75% [162]. У 2004 р. із групи 2 було виокремлено в групу 4 таке обладнання –
машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи,
телефони, мікрофони і рації. У 2014 р. норми амортизації основних засобів
були збільшені: основні засоби групи 1 стали амортизувались за нормою 2%,
групи 2 – за нормою 10%, груп 3 і 4 – за нормами 6% та 15% відповідно [163,
с. 53].
Починаючи з 2000 р. в Україні нарахування амортизації підприємства
можуть проводити за різними методиками в залежності від цілі використання
розрахунку: – для визначення оподаткованого прибутку – за законодавчо
встановленими нормами; – для ціноутворення та визначення фінансового
результату як за законодавчо встановленими нормами для оподаткування
прибутку, так і за самостійно розрахованими нормами відповідно із прийнятою
на підприємстві амортизаційною політикою. Право на визначення самостійної
амортизаційної політики підприємствам надано Законом України «Про
бухгалтерський

облік

та

фінансову

звітність

в

Україні»

№996

від

16.07.1999 [164]. Інформація про методи нарахування амортизації на рівні
підприємств при визначенні операційної собівартості в публічній фінансовій
звітності у період з початку 2000-х рр. відсутня. Згідно з оцінками експертів,
власну амортизаційну політику формували не більше 20% підприємств, які
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мали для цього відповідні умови – висококваліфікованих спеціалістів для
розробки амортизаційних норм, можливість ведення подвійного обліку
нарахування амортизації, конкурентні умови функціонування підприємств які
дозволяли компенсувати підвищення витрат за рахунок амортизації цінами на
свою продукцію. Використання податкового методу нарахування амортизації
більшістю підприємств на практиці призводило до того, що нараховані в
операційній собівартості суми амортизації були значно менші, ніж щорічний
приріст нарахованого зносу основних засобів. Таким чином, використання
податкового

методу

нарахування

амортизації

переважною

більшістю

підприємств призводило до уповільнення резервування коштів для оновлення
основних засобів і не відповідало політиці інноваційного розвитку економіки.
Податковим кодексом України (стаття 144; 145; 146) внесені суттєві зміни
у методику нарахування амортизації, зокрема розширено класифікацію об’єктів
основних засобів за групами, – з 4 укрупнених груп до 16 (що відповідає змісту
П(с)БО 7) (Додаток Е). Розподіл основного капіталу з метою нарахування
податкової амортизації на 4 укрупнені групи до 2011 р. (до 2004 р. – на 3 групи)
був занадто укрупненим, не враховував умови функціонування основних
засобів і призводив до поглиблення кризи відтворення основного капіталу в
Україні. Так, за однаковою нормою 10% на квартал амортизувались автомобілі
строком служби 10 років та інструменти строком корисної експлуатації 5 років;
за нормою 2% на квартал – капітальні будівлі строком експлуатації 50 років та
ЛЕП (лінії електропередач) строком експлуатації 20 років [165].
Запропонований у ПКУ механізм нарахування амортизації у відношенні
основних засобів групи 4 «машини та обладнання» та групи 5 «транспортні
засоби» значно скорочує термін списання їх вартості. Нарахування амортизації
при мінімальному строкові використання у 5 років та із застосуванням методу
прискореного зменшення залишкової вартості створюють умови для значного
прискорення повернення інвестованих в основні засоби коштів. Загальний
строк експлуатації активної частини основних засобів (списання витрат) за
нормами ПКУ дозволяє основну суму витрат, пов’язаних із придбанням
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активної частини (близько 80%), амортизувати за перші три роки при
загальному скороченні строків корисного використання з 25 років до 10 років.
Це, на відміну від попереднього періоду амортизаційної політики, створює
сприятливі умови для формування фінансового ресурсу для оновлення активної
частини основних засобів. Разом з тим само по собі запровадження в практику
методу прискореної амортизації не є гарантією успішного розвитку економіки.
Оцінка ефективності механізмів податкової підтримки інвестицій в основний
капітал, зокрема шляхом прискореної амортизації його вартості, потребує
окремої уваги та може бути здійснена у контексті оцінки податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал на основі ефективних
податкових ставок.
2.2. Інструменти податкового стимулювання інвестицій в основний
капітал в Україні та їх ефективність
Інструменти, що направлені на стимулювання інвестиційно-інноваційної
діяльності підприємств в Україні у напрямку модернізації виробничо-технічної
бази за рахунок збільшення обсягів власних інвестиційних ресурсів, діють в
системі оподаткування і закріплені у ПКУ. Основні пільги, згідно податкового
законодавства, передбачені по ПДВ та податку на прибуток підприємств
(табл. 2.4).
Аналіз динаміки та структури податкових пільг у період 2008–2015 рр.
показує, що найбільшу питому вагу займають пільги з ПДВ, які є провідною
складовою непрямої державної підтримки найбільш важливих з токи зору
забезпечення економічного зростання галузей економіки. Протягом 2007–
2015 рр.

відбувалось

зростання

непрямої

державної

підтримки

сільськогосподарських підприємств, експорт продукції яких є основним
джерелом доходів країни [166, с. 5]: з 6,8 млрд. грн. у 2007 р. до 29 млрд. грн. у
2015 р.
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Таблиця 2.4
Динаміка та структура податкових пільг в Україні протягом 2008–2015 рр., млрд. грн.
Показник

Од. виміру

млрд. грн.
Обсяг податкових пільг по всім видам податків,
темп росту, %
зборів і платежів, всього, в т. ч.:
млрд.грн.
темп росту, %
– по податку на прибуток підприємств
млрд.грн.
темп росту, %
– по податку на додану вартість

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22,8

28,2

37,1

59,2

48,7

35,6

33,2

55,4

–

20,6

123,7
2,0
117,6
25,5

131,6
2,1
105,0
34,0

159,7
15,4
733,3
41,4

82,3
15,1
98,1
30,3

73,2
5,5
36,6
26,2

93,2
4,6
83,5
26,7

166,9
0,2
5,2
50,5

–

123,8

133,5

121,8

73,2

86,6

102,1

188,9

1,7

–

Відсоткова структура пільг:
Обсяг податкових пільг по всім видам податків,
зборів і платежів, всього, в т. ч.:

–
–

%

100

100

100

100

100

100

100

100

по податку на прибуток підприємств

%

7,5

7,1

5,7

26,0

31,1

15,5

13,9

0,4

по податку на додану вартість

%

90,4

90,4

91,7

69,9

62,2

73,5

80,5

91,2

4334

2748

1991

391

30418

29743

24936

21851

3,486

2,013

2,31

0,51

0,995

0,881

1,071

2,311

Кількість отримувачів
прибуток
Кількість отримувачів
додану вартість
Середній обсяг однієї
прибуток
Середній обсяг однієї
додану вартість

Кількість отримувачів пільг та середній обсяг пільги:
пільги по податку на
підприємств
н. д.
н. д.
1525
5469
пільги по податку на
підприємств
н. д.
н. д.
31521
37653
пільги по податку на
млн. грн.
н. д.
н. д.
3,214
2,817
пільги по податку на
млн. грн.
н. д.
н. д.
1,08
1,099

Примітка: н. д. – дані відсутні.
Джерело: складено автором на основі даних ДФС України.
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Найвагомішою складовою непрямої державної підтримки був механізм
акумулювання сум ПДВ, нарахованих сільськогосподарськими підприємствами
на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг) – 83 %
загальної суми непрямої підтримки галузі. Вказані суми податку не підлягали
сплаті

до

бюджету

та

повністю

залишалися

у

розпорядженні

сільськогосподарського підприємства для відшкодування податку, сплаченого
постачальнику у вартості виробничих факторів, а за наявності залишку такої
суми податку – для інших виробничих цілей (Додаток Ж).
Так, згідно даних Державної фіскальної служби України (ДФСУ), у 2009–
2010 рр. найбільші обсяги пільг по ПДВ приходились на пільгу у вигляді
несплати ПДВ, нарахованого сільськогосподарським підприємствам на вартість
поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг), що складала 30–
32,4% від загальної суми пільг по ПДВ. Починаючи з 2011 р., внаслідок
використання «спеціального режиму оподаткування ПДВ», суть якого також
полягає у несплаті ПДВ, нарахованого на вартість поставленої суб’єктом
господарювання сільськогосподарської продукції, обсяги пільг, наданих
сільськогосподарським підприємствам і виробникам, постійно зростали
протягом 2011–2015 рр. і склали відповідно 30,36%, 46,11%, 46,25%, 67,95 % та
78,0% від загальних пільг по ПДВ.
Стимулюючий потенціал податкових пільг з податку на прибуток
підприємств (завершення першого періоду дії яких було заплановано на
початок 2015 р.) у ПКУ було заплановано реалізувати через зниження
номінальної ставки податку та зміну методу розрахунку суми податку. Але в
конкретних умовах дії ПКУ в механізм податкових пільг неодноразово
вносились зміни, що знайшло своє відображення у змінах обсягів податкових
пільг та у змінах кількості отримувачів пільг.
Найбільші обсяги пільг були надані у 2011–2012 рр. у зв’язку з
фінансуванням робіт по проведенню чемпіонату з футболу Євро–2012. У
наступних за цим періодом роках роль пільг з податку на прибуток підприємств
можна охарактеризувати як таку, що має низхідну тенденцію – як по обсягу
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наданих пільг, так і по кількості отримувачів пільг (табл. 2.4). У той час, як у
період 2011–2012 рр. обсяги пільг з податку на прибуток підприємств складали
15,4 млрд. грн. та 15,1 млрд. грн. відповідно, а кількість отримувачів пільг з
цього податку становила 5,5 тис. та 4,3 тис. підприємств, у 2015 р. пільгами з
податку на прибуток підприємств скористались всього 391 підприємство, а
обсяг пільг склав 0,2 млрд. грн. Аналіз динаміки обсягів пільг з податку на
прибуток підприємств показує, що вони

використовуються вибірково,

виходячи з цілей конкретного періоду розвитку економіки, мають змінну та
нестійку динаміку.
В

Україні

найбільш

застосовуваний

інструмент

податкового

стимулювання інвестицій в основний капітал – надання податкових канікул з
податку на прибуток підприємств, під якими мається на увазі встановлений
законом термін, протягом якого певні групи підприємств, фірм, компаній
звільняються від сплати окремих видів податків [167]. Згідно Перехідних
положень ПКУ було визначено, що, «починаючи з 01.01.2011 р., звільняються
від сплати податку на прибуток підприємств суб’єкти господарювання таких
видів діяльності: виробництво біопалива; виробництво електричної і теплової
енергії з використанням біологічних видів палива та/або виробництво теплової
енергії з використанням біологічних видів палива; виробництво техніки,
обладнання, устаткування для виготовлення та реконструкції технічних і
транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин
та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива; надання
готельних послуг; легкої промисловості (крім тих, що працюють на
давальницькій сировині); електроенергетики (для підприємств, що виробляють
електричну

енергію

виключно

з

відновлювальних

джерел

енергії);

суднобудівної промисловості; літакобудівної промисловості (в т. ч. від
проведення

такими

підприємствами

НДДКР);

машинобудування

для

агропромислового комплексу» (пп. 15–19 підрозд. 4 розд. XX) [29] (Додаток И).
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Для оцінки ефективності податкових пільг з податку на прибуток
підприємств доцільно проаналізувати структуру напрямів використання
вивільнених з-під оподаткування коштів платників податків. Відповідно до
«Перехідних положень» ПКУ [29, пп. 15–19 підрозд.4 розд. XX]
передбачалось

звільнення

окремих

видів

діяльності,

починаючи

з

01.01.2011 р., від оподаткування прибутку підприємств, внаслідок якого
відбувалось вивільнення додаткових фінансових ресурсів. Ці вивільнені
ресурси повинні були використовуватись на інвестиційні цілі: збільшення
обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної
бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з основною діяльністю
платників податку [29, п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ]. Тому очікувалось суттєве
зростання обсягів інвестицій в основний капітал підприємств пільгових видів
діяльності.
Постановою

Кабінету

міністрів

України

№299,

затвердженою

28 лютого 2011 р. із змінами і доповненнями, внесеними 13 червня 2012 р.
№ 527 [168], було визначено, що платник податку за результатами кожного
звітного (податкового) періоду зобов’язаний складати та подавати звіт про
використання вивільнених коштів за формою, затвердженою ДФСУ.
Аналіз обсягу пільг за напрямами використання, згідно даних ДФСУ,
показує наступне. У 2012 р. платники податку на прибуток підприємств
звітували про вивільнення 1967,9 млн. грн. коштів і про використання
1489,8 млн. грн., тобто 75,7%. У 2013 р. та 2014 р. було використано 87,9%
та 73% вивільнених коштів відповідно (табл. 2.5, ст. 4).

Од.
виміру

Рік

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

млн.
грн.
млн.
грн.
%
млн.
грн.
%
млн.
грн.
%
млн.
грн.
%
млн.
грн.
%
млн.
грн.
%
млн.
грн.
млн.
грн.

2012
1967,9
1489,8
75,7
448,8
30,1
506,3
34,0
45,5
3,1
445,6
30,0
43,6
2,9
1510,3
3,4

2013
1457,8
1281,1
87,9
411,8
32,1
332,9
26,0
91,3
7,1
336,3
26,3
111,9
8,7
655,1
0,4

2014
1134,2
827,9
73,0
196,0
23,7
385,6
46,6
18,6
2,2
198,0
23,9
29,8
3,6
716,2
0,2

Довідково: кількість пільговиків:
2012 – дані відсутні
2013 – 755 суб’єктів господарювання
2014 – 653 суб’єктів господарювання
Джерело: складено автором на основі даних ДФСУ.
-

-

-

-

-

сплату процентів за
кредитами, використаними
на інвестиційні цілі

повернення кредитів,
використаних на
інвестиційні цілі

запровадження новітніх
технологій

створення чи переоснащення
матеріально-технічної бази

збільшення обсягів
виробництва (надання
послуг)

Суми вивільнених коштів, що
спрямовані платником податку на:

Суми коштів, вивільнених від
оподаткування, не використаних
протягом 1095 днів з дати закінчення
періоду, за результатами якого платник
податку залишив такі кошти у своєму
розпорядженні

1

Залишок суми коштів, вивільнених від
оподаткування, не використаних за
призначенням на кінець звітного
(податкового) періоду

Сума коштів, вивільнених від
оподаткування за звітний (податковий)
період
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Таблиця 2.5

Основні напрями використання пільг з податку на прибуток підприємств за підсумками 2012–2014 рр.
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Аналіз

спрямованості

податкових

пільг

з

податку

на

прибуток

підприємств, наданих протягом 2012–2014 рр., свідчить про те, що основна
сума

спрямована

на

збільшення

обсягів

виробництва,

створення

чи

переоснащення матеріально-технічної бази та на запровадження новітніх
технологій – в сукупності суми, направлені на ці цілі, складають близько 70%
від

використаних

коштів.

На

повернення

кредитів,

використаних

на

інвестиційні цілі, та на сплату процентів за ними приходилось близько 30% від
використаних коштів. Важливо відзначити, що пропорції вказаного розподілу
змінюються у бік зменшення частки повернення кредитів, використаних на
інвестиційні цілі, та на сплату процентів за ними. Це корелює з тенденцією до
зниження обсягів кредитів банків у структурі фінансування інвестицій в
основний капітал в Україні у період після 2013 р.
Порівняльний аналіз обсягів наданих пільг з податку на прибуток
підприємств та обсягів інвестицій в основний капітал у розрізі видів
економічної діяльності за 2014 р. дозволяє зробити висновок, що найбільше
значення надані пільги мали для інвестиційної діяльності суб’єктів фінансової
та страхової діяльності, співвідношення обсягів наданих пільг та інвестицій в
основний капітал яких становило 17,1% (інвестиції в основний капітал склали
6,2 млрд. грн. при 1,1 млрд. грн. наданих пільг з податку на прибуток
підприємств). Для підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря співвідношення обсягів наданих пільг та інвестицій в
основний капітал становило 4,5%, для підприємств переробної промисловості –
3,1% (табл. 2.6).
Лідерами по залученню інвестицій в Україні є ті види промислової
діяльності, результатом діяльності яких є продукція проміжного споживання
(добувна, хімічна і нафтохімічна промисловість, металургія, виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води). Найбільші обсяги пільг з податку на
прибуток підприємств у 2014 р. надано суб’єктам фінансової та страхової
діяльності, підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря та підприємствам переробної промисловості.
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Таблиця 2.6
Обсяги наданих пільг з податку на прибуток підприємств та інвестицій в
основний капітал в Україні у 2014 р.
Обсяг наданих
пільг з податку на
КВЕДприбуток
2010
підприємств, млн.
грн.

Вид економічної діяльності
Фінансова та страхова
діяльність
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Переробна промисловість
Добувна промисловість і
розроблення кар`єрів
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і
мотоциклів
Інформація та телекомунікації
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська
діяльність
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне
господарство
Будівництво

Обсяг
інвестицій в
основний
капітал, всього,
млн. грн.

Співвідношення
наданих пільг та
інвестицій в
основний капітал,
%

K

1063,1

6214,5

17,1

D
C

1024,7
1334,9

22895
42474,4

4,5
3,14

B

429,4

20010,6

2,1

G
J

318,6
119,2

20715,7
8175,1

1,5
1,5

H

49,9

15498,2

0,3

A
F

28,8
14,9

18795,6
36056,7

0,2
0,04

Джерело: складено автором на основі даних ДФСУ та ДССУ [131, с. 15–30].
Оцінка ефективності податкового стимулювання цих видів діяльності з
позиції

забезпечення

Правильний

вибір

сталого

«точок»

економічного

податкового

зростання

стимулювання

неоднозначна.
досить

важко

здійснювати в умовах відсутності усталеної структурної та промислової
політики, всеохоплюючої економічної програми. Тому в Україні прийнято
основні документи, в яких прописано напрями податкового реформування, –
Коаліційну угоду [169] та Програму діяльності Кабінету Міністрів України
[170]. Водночас, для окремих галузей, а також для регіонів прийнято профільні
стратегії та програми діяльності, в яких, у т. ч., йдеться про зміни до системи
оподаткування: Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми
розвитку промисловості на період до 2020 р. [171], Державна стратегія
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регіонального розвитку на період до 2020 р. [172], Єдина комплексна стратегія
розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр.[173].
Аналіз пріоритетів, визначених у Концепції та Стратегіях, свідчить, що до
пріоритетних галузей для податкового стимулювання інвестицій відносяться:
–

високотехнологічні, зокрема інформаційні та аерокосмічні галузі.
Розвиток інформаційних галузей виробництва та сфери послуг, у тому
числі на базі залучення прямих іноземних інвестицій, може сприяти
виходу України на світові ринки інформаційних технологій, що активно
розвиваються;

–

інфраструктурні галузі, недостатній розвиток яких не дає розвиватись
усій господарській системі країни. До таких галузей, у першу чергу,
належать енергетика, дорожнє будівництво, портове господарство та
логістичні центри;

–

галузі, які традиційно забезпечують надходження від експорту – сільське
господарство, металургія та машинобудування.
Проблема

оцінки

ефективності

інвестиційних

податкових

пільг

залишається відкритою та актуальною. У даному контексті, розрахунок
ефективних податкових ставок може слугувати засобом для оцінки міри, в якій
податкові пільги знижують податкове навантаження на інвестиційний проект.
Виявити

ефективність

ефективних

податкових

податкових
ставок,

пільг

дозволяє

розрахованих

порівняльна

для

оцінка

інвестицій,

які

оподатковуються за загальними та за пільговими умовами. У Додатку К
представлені результати оцінки податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал, доходи від яких оподатковуються на загальних умовах та
відповідного податкового навантаження за умови надання податкових канікул з
податку на прибуток підприємств у 2012 р., коли було нараховано найбільшу
суму коштів за цією пільгою (у період дії ПКУ). Оцінка свідчить, що податкові
канікули з податку на прибуток підприємств призводять до зниження
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал – EMTR для
інвестицій в основний капітал, що фінансуються за рахунок нерозподіленого
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прибутку та не оподатковуються податком на прибуток підприємств, в
середньому на 10,3 в.п. нижче від EMTR для інвестицій в основний капітал, що
мають таке ж джерело фінансування, але оподатковуються на загальних
умовах. У той же час, EMTR для інвестицій в основний капітал, що
фінансуються за рахунок банківського кредиту та оподатковуються на
загальних умовах, майже не змінює своїх значень при обержанні податкових
канікул з податку на прибуток підприємств. Це свідчить про те, що для
інвестора, який має доступ до банківського фінансування, податкові канікули з
податку на прибуток підприємств не є податковим стимулом.
Для оцінки ефективності податкових канікул з точки зору стимулювання
інвестицій в основний капітал А. Клеммом запропоновано індекс відносної
ефективності надання податкових канікул [102]. Цей індекс пропонується
розраховувати шляхом віднесення величини зміни EMTR для інвестицій, що
підпадають під дію податкових канікул, порівняно з EMTR для інвестицій, які
пільгою не користуються, до величини зміни податкових доходів бюджету
внаслідок надання податкових канікул. За висновками А. Клемма, якщо індекс
відносної ефективності надання податкових пільг більший від одиниці, то
ефект від пільги є пропорційно більшим, ніж ефект від зменшення податкових
надходжень. У Додатку К також представлено розрахунок зазначеного індексу
для України у 2012 р. Одержані оцінки свідчать, що цей індекс у 2012 р.
становив 0,5–0,2 для інвестицій в основний капітал, профінансованих за
рахунок нерозподіленого прибутку, та (-0,1) для відповідних інвестицій,
профінансованих за рахунок банківського кредиту. По мірі завершення дії
податкових

канікул

індекс

знижується,

якщо

інвестиційний

проект

фінансується за рахунок нерозподіленого прибутку і зростає – якщо
інвестиційний проект фінансується за рахунок банківського кредиту. Здійснені
оцінки не лише підтверджують висновок щодо низької зацікавленості
інвестора, який має доступ до банківського фінансування, в одержанні
податкових канікул з податку на прибуток підприємств, але й вказує на низьку
ефективність податкових канікул з точки зору бюджетних втрат.
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На думку Дж. Мінца і М. Тсіопоулоса [174], податкові канікули є
найбільш деструктивною формою податкового стимулювання, що може
знизити ефективність податкової системи. Натомість інвестиційна податкова
знижка та інвестиційний податковий кредит, поєднані з невисокою ставкою
корпоративного податку (податку на прибуток підприємств), є більш
ефективними у стимулюванні прямих іноземних інвестицій. М. Гуїн-Сіу [175]
також арґументував негативний досвід податкових канікул у залученні прямих
іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються. Зокрема, від податкових
канікул зазвичай відмовляються з таких причин:
–

податкові канікули є неефективними з точки зору податкових надходжень
до бюджету – прибутки не оподатковуються незалежно від їх розміру.
Найбільш прибуткові інвестиції будуть здійснені за будь-яких обставин,
незалежно від надання податкових канікул, якщо ж такі інвестиції
отримують податкові канікули, то це призводить до суттєвих втрат
доходів бюджету;

–

податкові канікули є найбільш привабливим для «неприв’язаних»
(незалежних у своєму розташуванні), підприємств (англ. footloose), які
можуть покидати країну в кінці періоду податкових канікул. Такі
підприємства

приносять

найменшу

загальноекономічну

вигоду.

Натомість, підприємства, які інвестують в довгострокові активи, чиї
прибутки можуть не покривати витрати протягом періоду канікул,
отримують найменше переваг від податкових канікул;
–

податкові

канікули

відкриті

для

нецільового

використання

і

забезпечують шлях до уникнення від сплати податків (наприклад, шляхом
використання трансфертного ціноутворення або інших інструментів
перенесення прибутків в компанії, які підпадають під дію податкових
канікул). Це, зокрема, поширено в кранах зі слабким адмініструванням
бюджетних доходів; значною мірою такі втрати виникають у спеціальних
економічних зонах;
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–

податкові канікули, що надаються суб’єктам, підприємницька діяльність
яких направлена на експорт, можуть бути небажаними для Світової
організації торгівлі – СОТ, за виключенням країн з найнижчими
доходами;

–

якщо

країна

походження

іноземного

інвестора

користується

міжнародними правилами оподаткування, то вплив податкових канікул
може послаблюватись, оскільки прибутки підлягають репатріації.
Як зауважує О.В. Короткевич у дослідженні впливу податкової системи
на підвищення ефективності економічного розвитку України, податкові пільги
запроваджуються для активного впливу на економічні процеси, тому від пільг
відмовлятися не варто, адже це може призвести до втрати важелів впливу на
економіку, звуження кола завдань до фіскальних, що шкодитиме стратегії
економічного зростання [79]. Тому пріоритетним завданням податкової
політики в Україні є не відмова від податкових пільг, а удосконалення їх форм
та механізмів. З огляду на це, методику розрахунку індексу відносної
ефективності надання податкових канікул на основі розрахунку ефективних
податкових

ставок

можна

запропонувати

для

застосування

органами

державного управління.
Із введенням в дію ПКУ було розширено дію прискореної амортизації
основного капіталу. Згідно нових норм, закріплених у ПКУ, підприємства
отримали право на застосування прискореної амортизації виробничого
обладнання,

зокрема

машин,

обладнання

і

транспортних

засобів.

Згідно даних податкової звітності з податку на прибуток, внаслідок дії механізм
у прискореної амортизації, у 2011 р. сума амортизаційних відрахувань
вітчизняних

підприємств

зросла

на

77,8%:

у

2010 р.

вона

склала

37,0 млрд. грн., а в 2011 р. – 65,8 млрд. грн. Однак, при цьому рівень зносу
основних засобів в Україні станом на 2011 р. був високим – 75 %, тобто поки
що зміни у системі податкової амортизації не спричинили зменшення рівня
зносу основних засобів. Це обумовлює принципову важливість питання
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визначення реальної ролі амортизаційного ресурсу у відтворенні: як з
теоретичної, так і з практичної точки зору.
Амортизація є потужним джерелом інвестицій у всьому світі, – за
рахунок амортизації фінансується близько 60% інвестицій в основний
капітал [176, с. 152]. На відміну від цього, в Україні амортизація, маючи
значний потенціал, обумовлений, зокрема, позитивними змінами у системі
податкової амортизації, відіграє мінімальну роль у формуванні основного
капіталу підприємств. Так, у 2014 р. сума амортизаційних відрахувань, за
даними податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, становила
110,5 млрд. грн., а, за даними зведеної фінансової звітності підприємств, за
рахунок амортизації профінансовано 25,8 млрд. грн. інвестицій в основний
капітал (табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Частка амортизаційних відрахувань, направлених на фінансування
інвестицій в основний капітал в Україні
№
з/п
1.

2.

3.

Показник
Амортизаційні
відрахування
за
податковим обліком (за даними
податкових декларацій)
Інвестиції в основний капітал,
профінансовані
за
рахунок
амортизаційних
відрахувань
(за
даними фінансової звітності)

Амортизаційні відрахування, що не
використані на інвестиції в основний
капітал

Од.
вимір.
млрд.
грн.
млрд.
грн.
млрд.
грн.
(р.1 – р.2)

2010

2011

2012

2013

2014

72,6

139,1

92,8

н. д.

93,45

24,1

26,2

25,8

27,6

25,8

48,5

112,

67,0

н. д.

67,65

66,8

80,5

72,2

н. д.

72,4

%
((р.
1
–
р.2)/р.1*100%)

Джерело: складено автором на основі даних ДФСУ та [138, c. 8];[139 , c. 4,
с. 7–9], [140, c. 4, 7–9], [132, с. 8–-9].
Обсяги нарахованої суб’єктами господарювання амортизації свідчать, що
це джерело повністю не використовується за призначенням, яке полягає у
відтворенні основного капіталу. Для оцінки амортизації як джерела інвестицій в
основний капітал необхідно враховувати, що нарахована сума амортизації в
реальному грошовому обороті підприємств може використовуватись для
поповнення обігових коштів, або (у результаті накопичення значних сум
дебіторської заборгованості) взагалі у певні відрізки часу не мати реального
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грошового

наповнення.

Тому

амортизаційні

відрахування,

зменшуючи

податкову базу з податку на прибуток підприємств, не завжди можуть
виконувати в повній мірі головну функцію – відтворення основного капіталу.
Застосування

суб’єктами

господарювання

механізму

податкової

амортизації як засобу зменшення податкових зобов’язань без одночасного
нарощування обсягів інвестицій в основний капітал можна також пояснити
макроекономічною нестабільністю, яка проеціюється на показники фінансового
стану підприємств. Так, у 2014 р. рентабельність операційної діяльності
підприємств становила (-4,1%), а всіх видів діяльності (операційної, фінансової
та інвестиційної) – (-14,2%); 33,7% від усіх підприємств у цьому році були
збитковими [177, с. 90, с. 92]. В таких умовах підприємства спрямовують
нараховану амортизацію на покриття збитків їх економічної діяльності, що
унеможливлює формування амортизаційного ресурсу підприємствами (як
грошового фонду відтворення). Недостатня увага, що приділяється вирішенню
даного питання, проявляється в недостатній заміні зношеного капіталу,
накопиченні застарілого обладнання в стратегічно важливих галузях економіки,
що негативно відбивається на якісних характеристиках діяльності таких
галузей.
Поряд із позитивними змінами у системі податкової амортизації,
закріпленими у ПКУ, наразі зберігаються норми, які можуть зводити нанівець
позитивний ефект від зазначених змін. До них слід віднести необов’язковість
переоцінки вартості основного капіталу, а також зменшення середньорічного
темпу інфляції на 10 в. п. у розрахунку коефіцієнта індексації вартості
основних засобів, що негативно впливає на обсяг нарахованої амортизації та
сприяє завищенню бази оподаткування прибутку.
За

висновками

Б. Й. Пасхавера,

«заниження

реальних

індексів

інфляційного зростання цін (дефляторів) зумовлює два принципові недоліки
сучасної офіційної статистики фондової наявності: завищені індекси фізичного
зростання і занижена відновлена вартість» [178, с. 158]. Тобто внаслідок
недостатньої індексації поточної вартості основних засобів відбувається
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поглиблення розриву між звітною вартістю основних засобів у поточних цінах
та їхньою реальною відновною вартістю. Проведення переоцінок вартості
основного

капіталу

в

Україні

регулюється

національним

положенням

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» і п. 146.21 ПКУ, згідно з якими
переоцінка вартості основних засобів є не обов’язковою для платника податку, і
здійснюється

за

його

добровільним

рішенням.

Більш

того, проводити

переоцінку основних засобів можна не частіше, ніж один раз на рік. Відсутність
обов’язкової переоцінки вартості основного капіталу ускладнює вирішення
таких важливих економічних задач: – отримання обґрунтованої бази для
розрахунку амортизаційних відрахувань, що зменшує обсяг амортизаційного
ресурсу, тобто власного джерела розвитку; – приведення вартісних показників
обсягу основного капіталу до показників динаміки виробництва; – переоцінка
елементів національного багатства. Оскільки переоцінка основного капіталу,
що є провідним фактором у формуванні його цінових характеристик, не носить
обов’язкового характеру, то це може призводити до зниження ринкової вартості
підприємств та, відповідно, здатності залучати кредитні ресурси для
фінансування
переоцінки

інвестиційної

основного

діяльності.

капіталу

зберігає

Необов’язковість
пріоритет

проведення

фіскальної

функції

оподаткування в Україні.
Проблеми відтворення основного капіталу та реалізації інвестиційноорієнтованої моделі економічного росту не можуть бути вирішені виключно
застосуванням податкових пільг, адже вони не можуть замінити необхідні
структурні реформи. Однак надання податкових пільг, у т. ч. інноваційних,
повинно

підпорядковуватись

головній

меті

–

структурної

перебудови,

орієнтованої на економічне зростання, з визначеними галузевими пріоритетами.
У науково-практичних дослідженнях обґрунтовано положення, що серед
основних причин низької інвестиційної привабливості національної економіки
– високий рівень податкового навантаження на господарську діяльність
суб’єктів господарювання [179]. Однак, методичні підходи, які найчастіше були
покладені в основу відповідних висновків, зокрема показник «Оподаткування»
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(англ. “Paying taxes”), що входить до системи індикаторів, за якими експерти
Світового банку оцінюють норми регулювання підприємницької діяльності у
189 країнах світу (станом на 2014–2016 рр.), є показниками загального рівня
оподаткування доходів суб’єктів господарювання, одержаних від усіх видів
господарської діяльності. Але, як було встановлено у першому розділі
дисертаційного дослідження, податкове навантаження на інвестиції в основний
капітал слід розглядати крізь призму вартості капіталу, що вимагає більш
детального дослідження впливу податків на витрати фінансування інвестицій в
основний капітал. Крім того, залежність рівня інвестування в основний капітал
від показників інфляції вказує на потребу в оцінці її впливу на вартість
капіталу, інвестованого в необоротні активи. Це вимагає здійснення окремих
оцінок податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні.
Відповідні оцінки становлять важливу науково-практичну проблему, яка
актуалізується у зв’язку з необхідністю реалізації інвестиційно-орієнтованої
моделі розвитку національної економіки.
2.3. Оцінка податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал в Україні на основі розрахунку ефективних податкових ставок
У

міжнародній

конкурентоспроможності

практиці

для

застосовуються

різні

оцінки
індикатори

інвестиційної
податкового

навантаження на макро-, мезо- та мікрорівнях:
–

частка податків у ВВП (%). В Україні у 2012 р. податкові доходи держави
становили 25,6% ВВП, у 2013 р. – 24,3%, у 2014 р. – 23,5%, що відповідає
середньому рівню податкового навантаження у країнах ЄС (2012-2014 рр. –
близько 26% ВВП [180]) та значно нижче, ніж у країнах Європи зі
співставним рівнем соціальних зобов’язань держави (у Данії, Швеції –
47,0% ВВП);

–

податковий коефіцієнт (англ. tax ratio), який обчислюється як відношення
загальної суми податків і зборів та обов’язкових платежів (включаючи
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внески з обов’язкового соціального страхування) до ВВП. В Україні цей
показник, за нашими оцінками, становив у 2012 р. – 37,1% ВВП, у 2013 р. –
36,5%, а у 2014 р. знизився до 34,8%, що нижче середнього рівня
податкового навантаження у країнах ЄС (близько 40,0% [180]);
–

загальний рівень доходів сектору загального державного управління
(державного

та

місцевих

бюджетів,

фондів

загальнообов’язкового

соціального страхування, % ВВП). В Україні він становив у 2012 р. – 44,6%
ВВП, у 2013 р. – 43,7%, а у 2014 р. – 41,0%;
–

номінальні розміри податкових ставок, зокрема податку на прибуток
підприємств. В Україні ставка податку на прибуток підприємств знизилась з
25% у 2010 р. до 18% у 2016 р. Номінальна ставка податку не є достовірною
оцінкою фактичного рівня оподаткування, оскільки не враховує особливості
формування податкової бази;

–

рейтинг країни за показником «Оподаткування» (англ. “Paying taxes”).
Показник «Оподаткування» є ключовим індикатором моніторингу прогресу
податкової реформи в Україні, в рамках якої передбачається у 2018 р.
зайняти 25-те місце у рейтингу за вказаним показником [181]. У 2016 р.
Україна піднялась у цьому рейтингу до 107 місця, порівняно з 181 позицією
у 2011 р. [182]. Це обумовлено, зокрема, запровадженням електронної
подачі декларацій з ПДВ, зниженням номінальної ставки податку на
прибуток підприємств, об’єднанням обов’язкових соціальних платежів,
запровадженням електронної звітності для середніх та великих підприємств,
спрощенням форм зазначених звітів та подальшому вдосконаленню системи
їх електронної подачі. Важливо зауважити, що рейтинг країни за
показником «Оподаткування» не відображає податкове навантаження на
мікрорівні

та,

як

зазначалось

у

першому

розділі

дисертаційного

дослідження, не є індикатором податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал.
Для аналізу впливу податків на інвестиції в основний капітал в Україні
пропонується

застосовувати

методичний

підхід,

який

ґрунтується

на
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розрахунку ефективних податкових ставок (маржинальної та середньої). Згідно
з пропонованим підходом, як було зазначено у підрозділах 1.2 та 1.3
дисертаційного дослідження, показниками, що використовуються для оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, є: вартість
капіталу, яка виражається нормою дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій ( ~р ) (формула (Д.2)), ефективна маржинальна податкова
ставка (EMTR) (формула (1.1)) та ефективна середня податкова ставка (EATR)
(формула (1.2)).
EMTR та EATR показують податкове навантаження на інвестиції в
умовах чинної податкової системи та дозволяють оцінити частку доходу від
інвестицій, що має спрямовуватись на сплату податків. При розрахунку EMTR
розглядається дохід, що може бути отриманий інвестором на кожну додаткову
одиницю інвестицій, а при розрахунку EATR – дохід, отриманий від
інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку, який становить, за
припущенням, 20% (у формулі (1.2) p0,2 ).
При обчисленні податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал, згідно пропонованого підходу, враховуються номінальні ставки
податків, показники рівнів інфляції та реальної процентної ставки на
фінансовому ринку, норми амортизаційних відрахувань та методи обліку
товарно-матеріальних запасів, що впливають на величину оподатковуваного
прибутку.
На рівень податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в
Україні впливають такі податки: на прибуток підприємств, на доходи фізичних
осіб у вигляді дивідендів, на доходи по депозитах фізичних осіб, на нерухоме
майно. Податок на багатство та податок на приріст капіталу також є
складовими системи оподаткування інвестицій в основний капітал, однак, на
відміну від держав ЄС, в Україні такі види податків наразі не застосовуються.
На рівень податкового навантаження на інвестиції в основний капітал
впливають

особливості

амортизаційної

політики,

зокрема

норми,

що

регламентують правила нарахування амортизації основного капіталу, як у
вимірах фінансового, так і податкового обліку. Як відомо, норми амортизації
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необоротних

активів

різняться

за

видами

необоротних

активів.

У

дисертаційному дослідженні розглядаються три види необоротних активів:
будівлі, інвестиції в які у 2016 р. становили 29% вартості від загальної суми
інвестицій в основний капітал в економіці України, обладнання (34,3% обсягу
річних інвестицій) та нематеріальні активи, які свідчать про наявність бази для
інноваційного розвитку економіки (3,3% обсягу річних інвестицій). Визначення
норм амортизації вказаних необоротних активів базується на нормах ПКУ щодо
обчислення податку на прибуток підприємств та наступних умовах: строк
експлуатації обладнання 5 років, будівель – 20 років, нематеріальних активів –
10 років; первісна вартість кожного з об’єктів амортизації становить 10000 грн.,
залишкова – 2000 грн., всі активи амортизуються за методом зменшення
залишкової вартості.
Розрахункові норми річної амортизації, показники рівнів інфляції та
реальної процентної ставки на фінансовому ринку, номінальні ставки податків
(податку на прибуток підприємств, податків на доходи фізичних осіб, податку
на нерухоме майно), що діяли у 2011–2016 рр. та застосовуються для оцінки
рівня податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні,
представлені у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Показники, що використовуються для оцінки рівня податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал у 2011 – 2016 рр. в Україні, %
№
з/п
1.
2.

3.

4.

6

Назва показника
Номінальна ставка податку на прибуток
підприємств, τ
Ставка податку на доходи по депозитах
фізичних осіб, m, (у т. ч. військовий збір у
розмірі 1,5%)
Ставка податку на доходи фізичних осіб у
вигляді дивідендів, d (у т. ч. військовий збір у
розмірі 1,5%)
Ефективна ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, сплаченого
юридичними
особами
–
власниками
об’єктів нежитлової нерухомості, e*

1 квітня по 31 грудня 2011 року

2011

2012

2013 2014 2015 2016

236

21

19

18

18

18

0

0

0

16,5

21,5

19,5

5

5

5

6,5

6,5

19,5

0

0

0

0

0,7

0,7
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Продовження табл. 2.8
5.
6.
7.
8.

9.

Економічна норма амортизації будівель, δбуд.
Економічна норма амортизації обладнання, δобл.
Економічна норма амортизації нематеріальних
активів, δна.
Темп інфляції (середній за рік), π
Номінальна процентна ставка на фінансовому
ринку, і (для розрахунків прийнято середню проценту

7,7
27,5

7,7
27,5

7,7 7,7 7,7
27,5 27,5 27,5

7,7
27,5

14,9

14,9

14,9 14,9 14,9

14,9

8,0

0,6

-0,3

12,1

48,7

13,9

14,3

15,5

14,4

15,0

17,5

15,9

5,8

14,8

14,7

2,6

-21,0

3,2

ставку по кредитам в річному обчисленні, розраховану
НБУ як процентну ставку за новими кредитами
резидентам (крім інших депозитних корпорацій) ) [183]

Реальна процентна ставка на фінансовому
10.
ринку, r7

Примітка: норми фінансової амортизації (δ) дорівнюють нормам податкової
амортизації (φ), що не суперечить національному положенню бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби» і пп. 145.1.5 ПКУ. У додатку Д представлено
розрахунок наведених у таблиці 2.8 норм амортизації. Оскільки у різних
країнах існують різні підходи до оподаткування доходів акціонерів (наприклад,
оподаткування доходів акціонерів, які є резидентами інших юрисдикцій або є
інституційними інвесторами, може відрізнятись від стандартних схем), то
врахування податків, які сплачують акціонери, передбачає варіабельність
розрахунків норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій та ефективних податкових ставок (маржинальної і середньої). Тому
для відповідних розрахунків обирається один, найбільш поширений у країні,
варіант оподаткування доходів акціонерів. В Україні ставку податку на доходи
фізичних осіб у вигляді дивідендів визначено, виходячи з умови, що
податковим агентом є юридична особа-платник податку на прибуток
підприємств (ст. 167.5.2 ПКУ).
* для врахування дії податку на майно, відмінного від земельної ділянки,
сплаченого
юридичними
особами,
які
є
власниками
8
об’єктів нежитлової нерухомості (далі – податку на нерухоме майно) у
розрахунках ефективних податкових ставок (маржинальної і середньої),
необхідно представити його ефективну ставку, яка відображає не просто
відсоткову форму цього податку по відношенню до ринкової вартості
нерухомості, але й враховує податкову знижку, що виникає внаслідок
зараховування податку на нерухоме майно у зменшення бази з податку
на прибуток підприємств [184].
Фактичний розмір податку на нерухоме майно, згідно ПКУ, не перевищує 2
відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування [29, пп.266.5.1],
7

Розраховано за формулою І. Фішера:

1 і  1 r  1  ,

де і – номінальна процентна ставка;
r – реальна процентна ставка;
π – темп інфляції.
8
Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені законодавством до житлового фонду
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тобто становить 31 грн./кв. м. (2%*1550 грн.). Розрахункова ставка податку на
майно визначається, з метою подальших міжкраїнних порівнянь, згідно
методики Центру європейських економічних досліджень (ЦЕЄД), який
проводить оцінку податкового навантаження на інвестиції у всіх країнах ЄС
[185]. Згідно зазначеної методики, розрахункова ставка цього податку
представляє собою відношення фактичного розміру податку, сплачуваного з 1
кв.м. нерухомості, до ринкової вартості придбання 1 кв. м. нерухомості,
помножене на сто відсотків. Вартість придбання 1 кв. м. нерухомості (діючого
бізнесу, для м. Києва та Київської обл. [186]) в Україні у 2015-2016 рр. складала
3652 грн., звідки розрахункова ставка податку на майно становила:
31/3652*100=0,85%. А ефективна ставка податку на нерухоме майно, згідно
зазначеної вище методики, дорівнює 0,85%*(100%-τ)=0,85%*(100%18%)=0,7%. Для порівняння, ефективна ставка аналогічного податку,
розрахованого ЦЕЄД за таким самим підходом, у Франції становить 0,65%, у
Бельгії 1%, у Данії 1,7%[187].
Джерело: складено автором на основі [29], [188],[189, с. 9].
У 2013 р. в Україні було запроваджено податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, який сплачують фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, – власники об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості (далі – податок на нерухоме майно). Вперше сплата податку
відбувалась у 2016 р. за розрахунковий 2015 рік. Тому у таблиці 2.8 показник
«Ефективна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплаченого

юридичними

особами, що є власниками об’єктів нежитлової

нерухомості, e» вказаний для 2015 р. та 2016 р.
У 2014 р. в Україні було запроваджено військовий збір у розмірі 1,5%, що
додається до номінальної ставки податку на доходи фізичних осіб [190]. Тому у
2014 р. ставка податку на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів зросла на
розмір військового збору та склала 6,5%.
Слід, однак, відзначити, що в Україні акціонерна форма власності не
поширена. Так, за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, у 2012 р. у формі акціонерних товариств в Україні діяло 26631
підприємств, а за даними ДССУ у 2012 р. функціонувало 365112 підприємств,
тобто лише 7,3% підприємств мали акціонерну форму власності. При цьому,
більшість з них протягом 2007–2012 рр. дотримувались консервативної
дивідендної політики, реінвестуючи майже весь прибуток у розвиток бізнесу
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[191, с. 62]. У 2012 р., за даними фінансової звітності, підприємствами було
нараховано 16,3 млрд. грн.

дивідендів, що склало 7,7% чистого прибутку

прибуткових підприємств. У 2013 р. підприємствами було нараховано 23,4
млрд. грн.

дивідендів, що склало 13% чистого прибутку прибуткових

підприємств. Для порівняння, у 2007 р. в корпоративному секторі США із
загальної величини чистого прибутку після оподаткування на виплату
дивідендів приходилось 74,6%, у 2008 р. – 83,8% [192, с. 429]. Слід, однак,
відмітити, що рівень розподілення чистого прибутку серед акціонерів в
корпоративному секторі США суттєво знизився після розгортання світової
фінансово-економічної кризи 2008 р., що засвідчило пристосування структури
джерел

фінансування

інвестицій

в

основний

капітал

до

змінених

макроекономічних умов: у 2009 р. на виплату дивідендів було розподілено
51,6% чистого прибутку, у 2010 р. – 45,2%, у 2011 р. – 48,2%, що майже вдвічі
менше від показника 2008 р.
У 2014 р. в Україні було запроваджено податок на доходи по депозитах
фізичних осіб у розмірі 16,5% (у т. ч. військовий збір 1,5%) та збільшено до
21,5% у 2015 р. У 2016 р. ставку цього податку було зрівняно зі ставкою
податку на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів та встановлено на рівні
19,5% (у т. ч. військовий збір 1,5%).
Номінальна ставка податку на прибуток підприємств в Україні у період
2011-2014 рр. поступово знижувалась і становила: 23% у 2011 р., 21% у 2012 р.,
19% у 2013 р. та 18 % у 2014 р. Нормами ПКУ було заплановане подальше
зниження ставки податку до 16%, однак ця норма не реалізувалась, і наразі
ставка складає 18%.
Згідно із запропонованим підходом до оцінки податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал, для розрахунку норми дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) необхідно визначити, за
яким методом обліковуються матеріальні запаси. В Україні поширеним
методом обліку товарно-матеріальних запасів є ФІФО (запаси, що надійшли
раніше, використовуються раніше), тобто у формулі (Д.2) ν=1.
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Результати розрахунку норми дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій ( ~р ) у період 2011–2016 рр. в Україні представлені у
таблиці 2.9.
Аналіз розподілу показників норми дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) за джерелами фінансування інвестицій
показав, що найбільш привабливим для інвесторів джерелом фінансування
виступає банківський кредит.
Таблиця 2.9
Норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) в
Україні, %
Назва показника
Норма дохідності до оподаткування, у тому
числі:
– на додаткову одиницю інвестицій,
профінансованих
за
рахунок
нерозподіленого прибутку
– на додаткову одиницю інвестицій,
профінансованих за рахунок акціонерного
капіталу
– на додаткову одиницю інвестицій,
профінансованих за рахунок банківського
кредиту

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,05

17,05

16,5

4,6

-18,5

6,0

9,9

18,1

17,3

4,9

-18,0

5,6

11,0

18,9

18,2

5,0

-18,2

8,0

6,3

14,2

14,1

3,9

-19,2

4,6

Примітка: розраховано за формулою (Д.2).
Джерело: розрахунки автора.
Згідно Цивільного кодексу України, банківський кредит – це «кредит, що
надається банківською установою суб’єкту господарювання на підставі
кредитного договору. За кредитним договором банк або інша фінансова
установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит)
позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник
зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти» [193, ст. 1054].
Витрати, у тому числі податкові, на фінансування інвестиційних проектів за
рахунок банківського кредиту, приблизно на 40% менші, ніж на фінансування
проектів за рахунок інших джерел. Інвестиції за рахунок акціонерного капіталу
характеризуються найвищою бажаною нормою дохідності інвестованого
капіталу, що обумовлено дією системи оподаткування. Так, залучення
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акціонерного капіталу, відповідно до застосовуваного підходу, передбачає
виплату дивідендів, які оподатковуються, згідно норм чинного законодавства. І
навпаки, інвестиційний проект, профінансований за рахунок банківського
кредиту, має нижчу норму дохідності інвестованого капіталу, оскільки
проценти, сплачені за користування кредитом, підлягають виключенню з
податкової бази податку на прибуток підприємств, а сам кредит повертається за
рахунок коштів загального обороту.
Таким

чином,

джерелом

фінансування

інвестиційної

діяльності

підприємств в Україні (як і у більшості країн) з найнижчим рівнем податкового
навантаження на сьогоднішній день є кредитування. Це обумовлено дією
податкової пільги по вирахуванню витрат на сплату процентів за кредитом з
оподатковуваної бази з податку на прибуток підприємств. Цю дію можна
розглянути за такою методичною схемою. В економіці, у якій не існує податків
на прибуток, підприємство для максимізації свого прибутку інвестуватиме
доти, доки норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій ( ~
p

max

) зрівняється з реальною процентною ставкою на фінансовому

ринку (r), збільшеною на економічну норму амортизації (δ) [194, с. 5]:
~
pmax  r  

,

(2.1)

де коефіцієнти: ~
pmax – норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій; r – реальна процентна ставка на фінансовому ринку; δ –
економічна норма амортизації.
Якщо прибуток підприємства оподатковується за ставкою τ, то витрати на
сплату податків зростуть на відповідний розмір податку на прибуток
підприємства (при умові, що інвестиційний проект повністю фінансується за
рахунок власних фінансових ресурсів підприємства). У такій ситуації
підприємство, яке максимізує свій прибуток, буде інвестувати доти, доки норма
дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~
pmax )
зрівняється з реальною процентною ставкою на фінансовому ринку (r),
збільшеною на ставку податку на прибуток підприємств (τ), що досягається
шляхом податкового «дефлювання» (1-τ) показника реальної процентної ставки
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(формула (2.2)) [194, с. 5]:
~
pmax  r /(1   )  

де коефіцієнти: ~
p

max

,

(2.2)

– норма дохідності до оподаткування на додаткову

одиницю інвестицій; r – реальна процентна ставка на фінансовому ринку; τ –
ставка податку на прибуток підприємств; δ – економічна норма амортизації.
Для унаочнення методичної схеми, що розглядається, доцільно задати
умовний приклад, у якому економічна норма амортизації (δ) становить 10%
річних, реальна процентна ставка (r) – 10%, податок на прибуток (τ) – 30%.
Тоді, якщо податок 30% не стягується, норма дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій ( ~
p

max

) за відсутності податку становить 20%

(0,1+0,1), а якщо стягується податок 30% – норма дохідності до оподаткування
на додаткову одиницю інвестицій ( ~
p

max

) зросте до 24,3% (0,1/(1-0,3)+0,1).

Якщо діють одночасно податок (τ) та інфляція (π), і податкове
законодавство дозволяє коригувати економічну норму амортизації (δ) на рівень
інфляції (π), формулу (2.2) необхідно перетворити шляхом збільшення
економічної норми амортизації (δ) на темп інфляції (1+ π) [194, с. 6]:
~
pmax  r /(1   )    ( 1   )

,

(2.3)

де коефіцієнти: ~
pmax – норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій; r – реальна процентна ставка на фінансовому ринку; δ –
економічна норма амортизації; π – темп інфляції (середній за рік).
До умовного прикладу додається темп інфляції (π), який складає 10%,
норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~
p

max

) за

відсутності податку на прибуток (τ) становить 21% (0,1/(1-0)+0,1*(1+0,1)), та
зросте до 25,3% (0,1/(1-0,3)+0,1*(1+0,1)) за умови стягнення податку на
прибуток (τ) 30%. Норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій, порівняно з прикладом без врахування дії інфляції, зросте на 1 в.п.,
як за відсутності податку на прибуток підприємств, так і у випадку, якщо
стягується податок на прибуток підприємств 30%.
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Розглянуті умови стосуються середнього показника норми дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій, тобто він не враховує вплив
різних джерел фінансування інвестицій. Водночас кожне джерело фінансування
формує різні рівні витрат, тому доцільно розглядати вплив різних джерел
фінансування інвестиційних проектів на норму дохідності до оподаткування на
додаткову

одиницю

інвестицій,

інвестицій

включають:

адже.

нерозподілений

Основні
прибуток,

джерела

фінансування

акціонерний

капітал

(формула (Д.7)) та банківський кредит (формула (Д.8)). Якщо інвестиція
фінансується за рахунок банківського кредиту і податкове законодавство
дозволяє коригувати розмір витрат на рівень інфляції, а проценти за позиками –
вираховувати з оподатковуваної бази, то норма дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій зменшиться на суму вирахувань, скореговану на
темп інфляції [194, с. 6]:


~
pmax  r    ( 1   )  ,
(1 - )

(2.4)

де коефіцієнти: ~
pmax – норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій; r – реальна процентна ставка на фінансовому ринку; τ –
ставка податку на прибуток підприємств; δ – економічна норма амортизації; π –
темп інфляції (середній за рік).
Ця формула показує, що інвестиції в основний капітал, профінансовані за
рахунок банківського кредиту, під дією інфляції отримують додаткову
субсидію, яка пов’язана з тим, що частина вартості капіталу (проценти)
покривається за рахунок інфляції, в той час як власні фінансові ресурси
(нерозподілений прибуток) не мають цієї інфляційної підтримки.
У таблиці 2.10 показано як змінюється розрахункова норма дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій при зміні питомої ваги
банківського кредитування у загальній вартості інвестиційного проекту та при
різних темпах інфляції (від 0% до 10%).
Формалізований розрахунок, наведений у таблиці 2.10 свідчить, що якщо
інвестиційний проект повністю фінансується за рахунок банківського кредиту і
нормами податкового законодавства дозволено вирахування процентних
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платежів за позиками з оподатковуваної бази податку на прибуток підприємств,
то чим вищий темп інфляції (10%), тим нижча норма дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій (16,71%)9.
Таблиця 2.10
Розрахункова норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
~
p

інвестицій, max , при різних частках банківського кредитування
інвестиційного проекту та різних середньорічних темпах інфляції

Частка банківського кредитування інвестиційного проекту, %

0
25
50
75
100

Норма дохідності до
оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій ~
, %,
p
max

якщо податок τ становить 30%, а
темп інфляції, %:
0
5
10
24,29
24,79
25,29
23,21
23,18
23,14
22,14
21,57
21,00
21,07
19,96
18,86
20,00
18,36
16,71

Примітка. Розрахунок здійснений за формулою (2.4) для 100%-вого
фінансування за рахунок банківського кредиту, для реальної процентної ставки
(r) 10% і річної норми амортизації (δ) 10%. Для 75%-вого, 50%-вого та 25%вого фінансування інвестицій за рахунок банківського кредиту – складено
відповідні пропорції від 100%-вого показника.
Джерело: розрахунки автора
У 2015 р. середньорічний темп інфляції в Україні досяг свого максимуму
за період з 1997 р. і склав 48,7%, та значно перевищив номінальну норму
дохідності на фінансовому ринку (і=17,5%), що призвело до формування
від’ємного значення реальної процентної ставки – (r = –21%) (табл. 2.8) та
норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій
( ~р  16,2% ), та засвідчило несприятливі умови як для фінансових інвестицій,
так і для інвестицій в основний капітал.
Високі темпи інфляції, що сприяють поглибленню диспропорції між
власними та позиковими джерелами фінансування інвестицій, можуть
призвести до викривлення конкуренції, та вплинути на загальну продуктивність
шляхом перерозподілу інвестицій між галузями на користь тих, які легко
оскільки проценти, сплачені за користування позикою, підлягають виключенню з податкової бази, то витрати
на одиницю кредитного фінансування інвестиційного проекту можуть досягати від’ємного значення
9
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знаходять джерела боргового фінансування, і ставлячи в невигідне становище
тих, які змушені більшою мірою покладатися на власні кошти, – такі як
наукомісткі галузі, які інвестують значні обсяги коштів в нематеріальні активи.
Навіть

в

межах

однієї

галузі

це

може

дестимулювати

інноваційні,

швидкозростаючі підприємства, які змушені розраховувати на ризиковий
капітал більше, ніж інші підприємства.
Саме тому на зниження податкової дискримінації у відношенні до таких
джерел фінансування інвестицій, як акціонерний капітал та нерозподілений
прибуток, були направлені податкові реформи в країнах ОЕСР [195].
Уникнення надання податкової переваги одним джерелам фінансування
інвестицій над іншими також стало прерогативою єдиних, уніфікованих
принципів оподаткування на Спільному ринку ЄС, що були імплементовані у
2016 р. [196] та важливим проектом в рамках Плану консолідації корпоративної
податкової бази (англ. The Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB).
Пільга, яка направлена на скорочення різниці в рівнях податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал, профінансовані за рахунок
акціонерного капіталу (випуску акцій) та залучення кредитних коштів,
реалізується у країнах ЄС у формі запровадження «податкової знижки для
акціонерного капіталу компаній» (англ. allowance for corporate equity – ACE).
Пільга полягає у вирахуванні з бази податку на прибуток підприємств сум, які
дорівнюють добутку коштів, акумульованих від розміщення нових акцій, і
номінальної процентної ставки по середньострокових державних облігаціях.
Тобто об’єктом оподаткування виступає прибуток підприємств понад розмір
ACE. В результаті застосування цієї пільги система оподаткування стає більш
нейтральною з позицій впливу на вибір між кредитними і власними джерелами
фінансування інвестицій. Такий податковий інструмент реалізується, зокрема, у
Бельгії та Італії [197, с. 49].
Аналогічною пільгою є «податкові вирахування для акціонерного
капіталу домогосподарств» (англ. allowance for shareholder equity – ASE), що
діють в Норвегії. Ці податкові вирахування надаються для платників податку на
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доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів за аналогічною до ACE схемою. ASE
розраховуються як вартість акцій у власності домогосподарства, помножена на
номінальну процентну ставку по середньострокових державних облігаціях.
У таблиці 2.11 наведено ефективні податкові ставки (маржинальна та
середня) у 2011–2016 рр., розраховані за формулами (1.1, 1.2), які враховують
особливості національної податкової системи і макроекономічні умови
діяльності

підприємств

в

Україні

та

дозволяють

оцінити

податкове

навантаження на інвестиції в основний капітал.
Таблиця 2.11
Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні у
2011–2016 рр., %
Показники податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал
Норма дохідності до оподаткування на додаткову
р )
одиницю інвестицій ( ~
Норма дохідності після оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій (s)
Різниця норм дохідності на додаткову одиницю
рs )
інвестицій до та після оподаткування ( ~

Ефективна маржинальна податкова ставка
(EMTR)
Норма дохідності до оподаткування
інвестиційного проекту з середньою нормою
прибутку (R*)
Норма дохідності після оподаткування
інвестиційного проекту з середньою нормою
прибутку (R)
Різниця норм дохідності інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку до та після
оподаткування (R*-R)

Середня норма прибутку, скорегована на
реальну процентну ставку на фінансовому
ринку (p/(1+r))
Ефективна середня податкова ставка (EATR)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,05

17,05

16,5

4,6

-18,5

6,0

5,83

14,81

14,73

0,4

-27,0

0,17

3,22

2,24

1,77

4,2

8,4

5,83

35,6

13,1

10,7

91,3

-45,8

97,1

13,4

4,5

4,6

16,9

51,8

16,33

7,2

1,7

2,2

12,1

36,6

9,42

6,2

2,8

2,4

4,8

15,2

6,91

18,9

17,4

17,4

19,5

25,3

19,39

32,6

15,9

13,7

25,2

60,2

35,6

Примітка: розраховано за формулами: (1.1), (1.2), (Д.1) – (Д.10). Приклад
розрахунку показників EMTR та EATR, що враховують податкові та
макроекономічні умови здійснення інвестицій в основний капітал в Україні,
представлено у Додатку Л.
Джерело: розрахунки автора.
Ефективна маржинальна податкова ставка знизилась із 35,6% у 2011 р. до
13,1% у 2012 р. і до 10,7% у 2013 р. Це зниження було викликане як
податковими умовами, до яких слід віднести зниження номінальної ставки
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податку на прибуток підприємств з 23% у 2011 р. до 21% у 2012 р. і до 19% у
2013 р., так і макроекономічними – зниженням середньорічного темпу інфляції
з 8% у 2011 р. до 0,6% у 2012 р. і до (–0,3%) у 2013 р. У 2014 р. відбулося різке
зростання темпу інфляції – до 12,1%, що на фоні запровадження податку на
доходи по депозитах фізичних осіб у розмірі 16,5% (у т. ч. військовий збір
1,5%) спричинило зростання EMTR майже у 9 разів – з 10,7% у 2013 р. до
91,3% у 2014 р.
У 2015 р., коли середньорічний темп інфляції сягнув 48,7%, EMTR була
від’ємною (–45,8%). Від’ємні значення показника EMTR є характерними для
років високої інфляції, коли норми дохідності опускаються нижче від 0.
Від’ємні значення EMTR виникали і в окремих країнах ЄС: Болгарії, Естонії,
Кіпрі, Латвії, Литві, Мальті, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині,
Хорватії, Чехії (табл. 2.12).
Таблиця 2.12
Від’ємні значення ефективної маржинальної податкової ставки,
зафіксовані у країнах ЄС у 1998 – 2016 рр.
Країна
Болгарія
Естонія
Кіпр
Латвія
Литва
Мальта
Польща
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина

значення показника
EMTR, %
–119
–45,8
–36,4
–31,2
–33,2
–19,2
–17,7
–67,4
–19,8
–43,2
–16,9

рік/період
1998
1998–1999
2015
1998–2001
2009
1998–2000
1998
1999
1998–1999
1998–2002
2010–2011

–53,9
1998–2000
–56,8
1999
Джерело: складено автором на основі [211].
Хорватія
Чехія

джерело фінансування
інвестиційного проекту
банківський кредит
банківський кредит
нерозподілений прибуток
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит
банківський кредит,
нерозподілений прибуток,
акціонерний капітал
банківський кредит

У випадках, коли EMTR від’ємна, більш інформативною є EATR, яка
оцінює фактичне податкове навантаження на прибуткові інвестиції в основний
капітал, порівнюючи їх прибутковість з прибутковістю альтернативних
варіантів вкладання коштів.
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Ефективна середня податкова ставка у 2013 р. становила 13,7%, або на
2,2 відсоткового пункта менше, ніж у 2012 р., і на 18,9 відсоткового пункта
менше, ніж у 2011 р. Зниження EATR також було викликане як податковими
умовами (зниженням номінальної ставки податку на прибуток підприємств з
23% у 2011 р. до 21% у 2012 р. і до 19% у 2013 р.), так і макроекономічними
(зниженням середньорічного темпу інфляції з 8% у 2011 р. до 0,6% у 2012 р. і
до мінус 0,3% у 2013 р.). Зростання EATR у 2014 р. було зумовлене зростанням
темпу інфляції до 12,1%, порівняно з мінус 0,3% у 2013 р. У 2014 р. інвестиції в
основний капітал дістали порівняльну перевагу над фінансовими інвестиціями,
що пов’язано із запровадженням податку на доходи по депозитах фізичних осіб.
У 2015 р. EATR сягнула 60,2%, тобто зросла у 2,4 раза порівняно з
2014 р., коли вона становила 25,2%. Збільшення EATR було викликане різким
зростанням темпу інфляції – до 48,7%. У 2016 р. відбулося зниження EATR до
35,6%, що, у першу чергу, зумовлено зниженням темпу інфляції з 48,7% у
2015 р. до 13,9% у 2016 р.
Здійснені розрахунки засвідчують, що на розміри EMTR та EATR у
2011 р. та 2014–2016 рр. найбільший вплив справила інфляція (рис. 2.2).
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Темп інфляції (середній за рік), π ,%
Частка податків у вартості додаткової одиниці інвестованого в необоротні активи
капіталу, (p-s), %
Частка податків у вартості інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку,
(R*-R), %

Рис. 2.2. Динаміка показників інфляції, частки податків у вартості
додаткової одиниці інвестованого в необоротні активи капіталу та частки
податків у вартості інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку в
Україні
Джерело: побудовано автором на основі [189] та власних розрахунків.
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Результати розрахунків ефективної середньої податкової ставки в Україні
мають помітний обернений зв’язок з фактичними даними щодо обсягів
інвестицій в основний капітал (виміряних у % ВВП), – лінійний коефіцієнт
кореляції становить (-0,6) (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динаміка ефективної середньої податкової ставки та інвестицій в
основний капітал в Україні протягом 2011 – 2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних ДССУ та власних
розрахунків.
Зазначене доводить, що ефективні податкові ставки, як інструмент оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, можуть бути
застосовані при формуванні індикативного базису механізму податкового
регулювання інвестування в Україні, в т. ч. для оцінки ефективності та
конкурентоспроможності

вітчизняної

податкової

системи,

податкового

стимулювання інвестиційної діяльності.
Висновки до другого розділу
У другому розділі досліджено стан і тенденції інвестиційних процесів в
Україні та визначено вплив на них податкових пільг, спрямованих на
стимулювання інвестицій в основний капітал; дано оцінку податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні з урахуванням його
складових.
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На основі дослідження якісних змін в структурі основних засобів та
динаміки інвестицій в основний капітал в Україні у період 2008-2016 рр.
виявлено ряд проблемних аспектів у відтворенні основного капіталу. Ступінь
зносу основних засобів в економіці зріс з 61,2% у 2008 р. до 83,5% у 2014 р. У
2014 р. коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці, що характеризує
частку введених нових основних засобів до їх загальної вартості на кінець року,
досяг свого рекордно низького значення за досліджуваний період – 0,9%. У
2015 р. ступніь зносу основних засобів знизився до 60,1%, а відповідний
коефіцієнт оновлення основних засобів в економіці зріс до 2,8%. Однак це
обумовлено не інвестиційно-відтворювальними процесами, а ліквідаційними –
у 2015 р. з економіки вибуло 6111 млрд грн. основних засобів, які
характеризувались високим ступенем зносу. Зазначене вказує на пасивність
інвестиційних процесів в економіці та свідчить про звужене відтворення
основних виробничих засобів, що зумовлює низьку здатність до економічного
зростання. Аналіз обсягів інвестицій у нематеріальні активи засвідчив, що в
Україні не створено інтелектуально-правової основи для інноваційного
розвитку.
Податковими інструментами, направленими на стимулювання інвестицій
в основний капітал, є податкові пільги. Аналіз галузевої структури наданих
пільг з податку на прибуток підприємств та відповідних галузевих показників
інвестування в основний капітал засвідчив, що найбільше значення надані
пільги мали для інвестиційної діяльності підприємств галузі «Фінансова і
страхова діяльність», – у 2012 р. співвідношення обсягів наданих пільг та
інвестицій в основний капітал галузі становило 17,1% (інвестиції в основний
капітал склали 6,2 млрд. грн. при 1,1 млрд. грн. наданих пільг з податку на
прибуток підприємств). У наступних роках роль пільг з податку на прибуток
підприємств у стимулюванні інвестицій в основний капітал зменшилась у
відповідності із законодавчими змінами, направленими на зменшення обсягів та
видів податкових пільг для суб’єктів господарювання.
Проведений аналіз виявив низьку ефективність пільг з податку на
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прибуток підприємств у формі звільнення від сплати податку. Оцінка
ефективності зазначеної пільги була здійснена на основі розрахунку ефективної
маржинальної податкової ставки та індексу відносної ефективності звільнення
від оподаткування податком на прибуток підприємств у 2012 р. і засвідчила, що
надання цієї пільги мало значно менший вплив на зниження податкового
навантаження порівняно із обсягом недоотриманих бюджетних надходжень.
Доведено, що податкова пільга у формі прискореної амортизації
основного капіталу також є малоефективною в Україні, не зважаючи на те, що
амортизація широко застосовується як засіб для зменшення податкових
зобов’язань з податку на прибуток підприємств як в Україні, так і у розвинутих
країнах. В Україні у період 2010–2016 рр. амортизаційні відрахування у
структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал складали в
середньому 11%, тоді як у розвинутих країнах цей показник становить до 60%.
У 2014 р., за даними податкової звітності, лише 27,6% від суми нарахованої
амортизації було направлено на відтворення основного капіталу суб’єктів
господарювання.
Оцінка податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в
Україні, здійснена на базі ефективних податкових ставок (маржинальної та
середньої), враховує як номінальні ставки податків: на прибуток підприємств,
на доходи фізичних осіб, податку на нерухоме майно, так і темпи інфляції,
норми амортизаційних відрахувань та методи обліку товарно-матеріальних
запасів, які впливають на величину оподатковуваного прибутку, а також
реальні процентні ставки на фінансовому ринку, що відображають норму
дохідності альтернативного варіанту вкладення інвестиційних ресурсів. Оцінка
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні у період
2011-2016 рр. з урахуванням вищевказаних складових свідчить, що висока
інфляція справляє найістотніший вплив на показники ефективних податкових
ставок. Так, у 2015 р., коли середньорічний темп інфляції складав 48,7%, EATR
становила 60,2%, у той час як у 2013 р. при середньорічному темпі інфляції
мінус 0,3% відповідна EATR складала 13,7%.
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Оцінка податкового навантаження на інвестиції в основний капітал у
розрізі

джерел

фінансування

інвестицій

(нерозподіленого

прибутку,

акціонерного капіталу та банківського кредиту) показує, що в Україні, як і у
більшості розвинутих країн, найнижчим рівнем податкового навантаження
характеризуються інвестиції в основний капітал, що фінансуються за рахунок
банківського кредиту. Це обмовлено тим, що проценти, сплачені за
користування кредитом, підлягають виключенню з податкової бази податку на
прибуток підприємств. Незважаючи на те, що інвестиції в основний капітал,
профінансовані за рахунок банківського кредиту, зазнають найнижчого
податкового навантаження, у структурі джерел фінансування інвестицій в
основний капітал кредити банків та інші позики у 2016 р. становили всього
7,5%. Це вказує на обмеженість доступу підприємств до фінансових ресурсів
банківської системи, спричинену, зокрема, проблемами стійкості вітчизняного
банківського сектора.
Основні результати наукового аналізу, здійсненого дисертантом у процесі
написання другого розділу роботи, висвітлено в публікаціях: [198, c. 321–328],
[199, c. 86–91], [200, c. 312–314], [201, c.389–400], [202, c. 264–265], [203,
c. 113–115], [204, c. 202–205], [205, 262–264], [206], [207, c. 241–245], [208,
c. 57–59], [209, c. 128–130], [210, с. 171–174].

131

РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
3.1. Основні складові податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал в Україні та державах ЄС
Оцінка ефективності податкових заходів, спрямованих на підвищення
інвестиційної привабливості країн ЄС, здійснюється на базі ефективних
податкових ставок (маржинальної та середньої), які розраховуються Центром
європейських економічних досліджень (ЦЄЕД) [211], що перебуває в Мюнхені.
Методику розрахунку зазначених ставок розглянуто у підрозділі 1.3: ефективна
маржинальна податкова ставка (EMTR) розраховується як різниця між нормами
дохідності інвестованого капіталу до та після оподаткування, поділена на
норму дохідності інвестованого капіталу до оподаткування (формула (1.1)), а
ефективна середня податкова ставка (EATR) розраховується як різниця норм
дохідності інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку до та після
оподаткування, поділена на середню норму прибутку, скореговану на реальну
процентну ставку на фінансовому ринку (формула (1.2)). EMTR та EATR
показують податкове навантаження на інвестиції в умовах чинної податкової
системи та дозволяють оцінити частку доходу від інвестицій, що має
спрямовуватись на сплату податків.
Ці ставки враховують діючі в країні номінальні ставки податків.
Номінальна ставка податку на прибуток підприємств в Україні поступово
знижувалась з 25% у 2010 р. до 23% у 2011 р., 21% у 2012 р., 19% у 2013 р. та
18 % у 2014 р. Нормами ПКУ було заплановане подальше зниження ставки
податку до 16%, однак ця норма не реалізувалась і наразі ставка складає 18%. У
країнах ЄС після 2011 р. зміни в оподаткуванні податком на прибуток
підприємств були направлені на звуження податкової бази з одночасним
поступовим уповільненням у зниженні ставок [212]. В окремих країнах ЄС у
2011 р. ставки податку на прибуток підприємств (корпоративного податку)
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були підвищені на 1–2 в.п., що було пов’язано з кризовими явищами. Однак
загальна тенденція у встановленні номінальних ставок цього податку у період
2000–2014 рр. свідчить про їх зниження. Так, ставка податку на прибуток
підприємств в Італії у 2000 р. становила 37%, а в 2014 р. – 27,5%, у
Люксембурзі – відповідно 31,2% та 22,5%, у Бельгії за цей же період ставка
знизилась з 40,2% до 33,9%, в Австрії – з 34% до 25%, у Німеччині – з 42,2% до
15,8%. У країнах – нових членах ЄС ставки податку на прибуток підприємств у
цей період також знизились: у Польщі – з 30% до 19%, у Словаччині – з 29% до
22%, у Чехії – з 31% до 19% [213].
У 2016 р. номінальна ставка податку на прибуток в Україні (18%) була
нижча, ніж середня по 28-ми країнах Європейського Союзу (ЄС-28)10 (22,5%)11.
На рис. 3.1. наведено ранжування номінальних ставок податку на прибуток
підприємств по ЄС-28, які діяли в 2016 р. З рисунку видно, що Україна мала
кращу позицію, ніж 21 країна ЄС.

Рис. 3.1. Номінальні ставки податку на прибуток підприємств в Україні та
ЄС-28 у 2016 р., %
Джерело: складено автором на основі [29, ст. 112], [214, с.34].

До 28-ми країн ЄС включаються: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія,
Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща,
Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.
11
У країнах ЄС береться топова номінальна ставка податку на корпоративний прибуток (англ. top statutory
corporate income tax rate)
10
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Порівняння ставки податку на прибуток підприємств в Україні з
відповідними ставками в країнах ЄС показує, що Україна має ставку, вищу
лише від 7-ми країн ЄС: Болгарії, Кіпру, Ірландії, Латвії, Литви, Румунії,
Словенії.
У 2015 р. країни ЄС направили свою податкову політику на поступове
повернення до податкової конкуренції шляхом зниження ставок податку на
прибуток підприємств, з одночасним розширенням податкової бази як засобу
запобігання розмиванню податкової бази та ухилянню від податків. Так, у
2017 р., згідно очікувань експертів [215], середнє значення ставок податку на
прибуток підприємств по 28 країнах ЄС становитиме 21,1%. Зокрема, у 2017 р.
ставку податку на прибуток підприємств знижено в Угорщині – з 19% (та 10% в
залежності від розміру податкової бази) до 9% (незалежно від розміру
податкової бази). Разом із зниженням ставки податку, були запроваджені більш
жорсткі правила формування податкової бази. Так, щоб зменшити податкову
базу на деяку суму витрат, необхідно довести, що ці витрати були здійснені в
рамках господарської діяльності, а не з метою одержати податкову перевагу.
Зниження номінальної ставки податку на прибуток підприємств є
автоматичним і прозорим інструментом державного регулювання, адже не
ускладнюється податкове адміністрування, не змінюється структура системи
оподаткування, а також не існує проблеми надання нечесної переваги новим
інвесторам над вже існуючими виробниками. Водночас, остання позиція може
розглядатись і як недолік зниженої ставки податку: оскільки зниження податку
відноситься до всіх без виключення прибуткових підприємств, незалежно від
того, чи здійснюють вони інвестиції, з позицій стимулювання інвестиційної
діяльності цей інструмент може бути малоефективним. Основним недоліком
зниження номінальної ставки податку з позицій бюджету вважається
зменшення обсягів податкових надходжень. Тому, як правило, суттєве
зниження податку на прибуток підприємств супроводжується введенням
комплексу інших заходів, спрямованих на підтримання рівня доходів бюджету.
Використання

ефективних

податкових

ставок

(маржинальної

та
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середньої) в міжкраїнових оцінках податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал передбачає їх розрахунок з урахуванням не лише
номінальних ставок податків, але й норм амортизаційних відрахувань та правил
обліку

товарно-матеріальних

запасів,

що

впливають

на

величину

оподатковуваного прибутку, темпів інфляції (π) та реальних процентних ставок
на фінансовому ринку (r). Для міжкраїнового порівняння податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал показники реальної процентної
ставки на фінансовому ринку (r) та темпу інфляції (π) доцільно задавати на
однаковому для різних країн рівні (т.зв. fixed-case), тобто створити порівняльні
умови для оцінки власне оподаткування на інвестиції в основний капітал. При
fixed-case рівень ефективних податкових ставок залежить виключно від умов
оподаткування у конкретних країнах, а відтак свідчить про їх податкову
конкурентоспроможність у контексті залучення інвестицій.
Крім

того,

для

міжкраїнового

порівняння

ефективних

середніх

податкових ставок також необхідно задати на однаковому рівні середню норму
прибутку (р). Порівняльний аналіз впливу податків на інвестиції в основний
капітал в Україні та країнах ЄС базується на таких умовах fixed-case: r = 5%, π =
2%, р = 20%.
У таблиці 3.1 представлено результати розрахунків норм дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ) та ефективних
податкових ставок (маржинальної та середньої) за умовами fixed-case в Україні
та державах ЄС.
Як

показують

результати

розрахунків,

норма

дохідності

до

оподаткування на додаткову одиницю інвестицій за умовами fixed-case в
Україні у 2011–2013 рр. перевищувала середній рівень цього показника по
країнах ЄС на 1,0 – 1,3 в.п. У 2014 р. показник України був нижче відповідного
показника держав ЄС – 5,1% проти 5,3% відповідно. Це свідчить про те, що в
Україні у 2014 р. ставки податків, які враховуються при оцінці податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал були нижчими, ніж у
середньому в державах ЄС.
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Таблиця 3.1
Норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ),
ефективні маржинальні податкові ставки (EMTR) та ефективні середні
податкові ставки (EATR) за умовами fixed-case в Україні та в середньому по
ЄС-28, %
Показники
2011
Норма
дохідності
до Україна 6,7
оподаткування на додаткову
~
ЄС-28
5,4
одиницю інвестицій ( р )

2012
6,5

2013
6,3

2014
5,1

2015 2016
5,3
6,0

5,4
5,3
5,3
5,3
5,3
33,0 38,1
Ефективна
маржинальна Україна 22,7 21,0 19,3 23,6
ЄС-28
31,7 32,7 35,8 36,8 36,8 37,1
податкова ставка (EMTR)
17,0 27,8
Ефективна середня податкова Україна 26,2 24,3 22,4 16,6
ЄС-28
29,2 29,7 29,9 29,7 29,5 29,5
ставка (EATR)
Примітка: показники для України розраховано за формулами: (1.1), (1.2), (Д.1)(Д.10). До 28-ми країн ЄС включаються: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія,
Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург,
Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.
Джерело: складено автором на основі [211], [216, с. 22, 24] та власних розрахунків.

У 2015 р. норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій за умовами fixed-case в Україні зрівнялась з відповідним показником
держав ЄС, а у 2016 р. – знову перевищила цей показник – 6,0% проти 5,3%
(рис. 3.2).

Рис. 3.2. Норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій ( ~р ) за умовами fixed-case у 2016 р. в Україні та ЄС-28, %
Джерело: побудовано автором на основі [211] та власних розрахунків.
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Тому можна зробити висновок, що в Україні у 2016 р. ставки податків, які
враховуються при обчисленні показників податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал, склались на рівні, що не сприяє формуванню
конкурентної норми дохідності інвестицій в основний капітал.
Важливо зазначити, що норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій ( ~р ), яка характеризує вплив податків на інвестиції в
основний капітал у конкретній країні, не є однаковою для всієї сукупності
підприємств, які здійснюють інвестиції в основний капітал у такій країні. Так, у
дослідженні ОЕСР [217, c. 129], присвяченому впливу податкової політики на
економічне

зростання,

наводяться

емпіричні

висновки

щодо

впливу

корпоративних податків на інвестиції. Дані для дослідження отримані на основі
аналізу діяльності фірм у 14 європейських країнах ОЕСР. Результати
дослідження показують, що збільшення норми дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій, призводить до зниження інвестицій на рівні
фірм, при чому більшою мірою цей вплив проявляється на більш прибуткових
підприємствах. Тобто на підприємствах з великою податковою базою вартість
інвестованого капіталу зростає за рахунок непропорційного зростання витрат
на сплату податків.
Для держав ЄС, на відміну від України, характерна відносна стабільність
норм дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій та
ефективних податкових ставок, розрахованих за умовами fixed-case. У період
2011–2016 рр. середня по ЄС-28 норма дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій за умовами fixed-case знизилась всього на
0,1 в.п. у 2013 р. та впродовж трьох років залишається на одному рівні – 5,3%.
За цей же період в Україні норма дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю

інвестицій

за

умовами

fixed-case,

віддзеркалюючи

номінальних ставках податків, змінювалась щороку (табл. 3.2).

зміни

у
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Таблиця 3.2
Номінальні ставки податків, норми дохідності інвестицій та ефективні
податкові ставки за умовами fixed-case в Україні, %
Показники
2011
Номінальна ставка податку на прибуток
2312
підприємств (τ)
Ставка податку на доходи по депозитах
0
фізичних осіб (m) (у т. ч. військовий збір у
розмірі 1,5%)
Ставка податку на доходи фізичних осіб у
5
вигляді дивідендів (d 13) (у т. ч. військовий
збір у розмірі 1,5%)
Ефективна ставка податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
0
сплаченого
юридичними
особами
–
власниками
об'єктів нежитлової нерухомості (e*)

2012

2013

2014

2015 2016

21

19

18

18

18

0

0

16,5

21,5

19,5

5

5

6,5

6,5

19,5

0

0

0

0,7

0,7

6,5

6,33

6,18

5,04

5,23

5,88

Норма дохідності після оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій (s)
Різниця норм дохідності на додаткову одиницю

5,0

5,0

5,0

3,85

3,5

3,64

рs )
інвестицій до та після оподаткування ( ~

1,5

1,33

1,18

1,19

1,73

2,24

Ефективна
(EMTR)

22,7

21,0

19,3

23,6

33,0

38,1

14,29

14,29

14,29

14,29

14,29

14,29

9,28

9,66

10,02

11,12

11,05

9,0

Різниця норм дохідності інвестиційного проекту
з середньою нормою прибутку до та після
оподаткування (R*-R)

5,01

4,63

4,27

3,17

3,24

5,29

Середня норма прибутку, скорегована на
реальну процентну ставку на фінансовому
ринку (p/(1+r))

19,05

19,05

19,05

19,05

19,05

19,05

Ефективна середня податкова ставка (EATR)

26,2

24,3

22,4

16,6

17,0

27,8

Норма дохідності до оподаткування
р )
додаткову одиницю інвестицій ( ~

маржинальна

податкова

на

ставка

Норма дохідності до оподаткування
інвестиційного проекту з середньою нормою
прибутку (R*)
Норма дохідності після оподаткування
інвестиційного проекту з середньою нормою
прибутку (R)

Примітка: розраховано за формулами: (1.1), (1.2), (Д.1) – (Д.10).
Джерело: складено автором на основі [29, ст. 112] та власних розрахунків.
Наведені у табл. 3.2 дані показують, що найнижчою за період 2011–
2016 рр. норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій
за умовами fixed-case була у 2014 р. і становила 5,1%, що нижче
1 квітня по 31 грудня 2011 року
Ставку визначено, виходячи з умови, що податковим агентом є юридична особа-платник податку на прибуток
підприємств (ст. 167.5.2 ПКУ).
12
13
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середньоєвропейського рівня. Такий рівень норми дохідності був зумовлений
зміщенням податкового навантаження з інвестицій в основний капітал на
фінансові інвестиції – номінальна ставка податку на прибуток підприємств
знизилась з 19% у 2013 р. до 18% у 2014 р., водночас у 2014 р. було
запроваджено податок на доходи по депозитах фізичних осіб на рівні 16,5% (у
т. ч. військовий збір 1,5%). Ці зміни в оподаткуванні викликали порівняльну
перевагу виробничих інвестицій над фінансовими інвестиціями. Сплата
податку на майно у 2015 р. призвела до підвищення норми дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій за умовами fixed-case до 5,3%,
порівняно з 5,1% у 2014 р., що відображає компенсацію зростання податкового
навантаження, викликаного запровадженням цього податку. У 2016 р. норма
дохідності на додаткову одиницю інвестицій за умовами fixed-case зросла до
6,0% внаслідок зростання номінальної ставки податку на доходи фізичних осіб
у вигляді дивідендів до 19,5%, порівняно з 6,5% у 2015 р.
Зниження номінальної ставки податку на прибуток підприємств в Україні
з 23% у 2011 р. до 19% у 2013 р. логічно спроеціювалось на зниження
показників ефективних податкових ставок (маржинальної та середньої). Так, у
цей період ефективна маржинальна податкова ставка за умовами fixed-case
знижувалась щороку на 1,7 в.п., а ефективна середня податкова ставка за
умовами fixed-case – на 1,9 в.п. Тобто, у період 2011-2013 рр. ефективні
податкові ставки в Україні, розраховані за умовами fixed-case, зменшувались
внаслідок зниження номінальної ставки податку на прибуток підприємств, при
незмінних номінальних ставках податків на доходи фізичних осіб та на
нерухоме майно.
У 2014 р. ставка податку на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів
зросла на розмір військового збору та склала 6,5%. Це призвело до підвищення
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал – EMTR за
умовами fixed-case зросла з 19,3% у 2013 р. до 23,6% у 2014р. У цьому ж році
було запроваджено податок на доходи по депозитах фізичних осіб на рівні
16,5% (у т. ч. військовий збір 1,5%), що на 10 в.п. вище ставки податку на
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доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів. Ці зміни відобразились на розмірі
EАTR за умовами fixed-case, яка знизилась з 22,4% у 2013 р. до 16,6% у 2014 р.
Це відповідає змісту показника EАTR – адже ця ставка покликана показувати
податкову перевагу вкладення коштів в необоротні активи над їх вкладенням на
депозити. У 2015–2016 рр. ефективні податкові ставки продовжили зростати,
що зумовлено сплатою податку на нерухоме майно, починаючи з 2015 р., та
зростанням номінальних ставок податків на доходи фізичних осіб.
Розрахунок ефективних податкових ставок за період дії ПКУ і змін до
нього показує, що за умовами fixed-case в Україні рівень податкового
навантаження відповідає середньому рівню країн ЄС. Дані щодо ефективних
податкових ставок у 2016 р. в Україні та державах ЄС наведено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Номінальні та ефективні податкові ставки (маржинальна та середня) за
умовами fixed-case у 2016 р. в Україні та ЄС-28, %

Болгарія
Кіпр
Ірландія
Латвія
Литва
Румунія
Словенія
Україна
Чехія
Польща
Хорватія
Естонія
Великобританія
Фінляндія
Угорщина
Словаччина
Швеція
Данія
ЄС-28
Австрія
Нідерланди
Іспанія
Греція
Люксембург
Португалія

Номінальна ставка податку
на прибуток підприємств /
корпоративного податку
10,0
12,5
12,5
15,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,6
22,0
22,0
22,0
22,5
25,0
25,0
25,0
29,0
29,2
29,5

Ефективна
маржинальна податкова
ставка, EMTR
13,6
18,0
57,4
22,9
16,1
25,4
26,6
38,1
16,3
31,9
8,8
12,0
61,6
48,9
17,2
29,5
42,4
57,1
37,1
43,3
34,9
87,2
45,9
19,8
43,6

Ефективна середня
податкова ставка,
EATR
11,4
14,3
42,6
20,2
24,9
15,9
25,7
27,8
21,9
26,9
20,9
18,2
37,4
32,5
28,4
17,2
33,6
40,5
29,5
36,0
22,1
39,7
35,1
34,4
37,4
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Продовження табл. 3.3
Німеччина
Італія
Бельгія
Франція
Мальта

30,2
31,4
34,0
34,4
35,0

44,5
28,4
15,4
118,8
51,4

38,5
35,5
38,4
49,0
26,8

Джерело: складено автором на основі [211], [214] та власних розрахунків.
У 2016 р. середнє значення показника ефективної маржинальної
податкової ставки за умовами fixed-case в Україні дорівнює 38,1%, що на 1 в. п.
вище середньоєвропейського рівня. Водночас, за цим показником Україна
займає позицію, кращу від 12-ти країн ЄС (рис. 3.3).
120,0
100,0
80,0
60,0

37,1 38,1

40,0
20,0

Хорватія
Естонія
Болгарія
Бельгія
Литва
Чехія
Угорщина
Кіпр
Люксембург
Латвія
Румунія
Словенія
Італія
Словаччина
Польща
Нідерланди
ЄС-28
Україна
Швеція
Австрія
Португалія
Німеччина
Греція
Фінляндія
Мальта
Данія
Ірландія
Великобританія
Іспанія
Франція

0,0

Рис. 3.3. Ефективні маржинальні податкові ставки за умовами fixed-case у
2016 р. в Україні та ЄС-28, %
Джерело: побудовано автором на основі [211] та власних розрахунків.
Розрахунок ефективних маржинальних податкових ставок базується на
умові, що інвестиційний проект приносить нульовий прибуток, тому для оцінки
податкового

навантаження

на

прибуткові

інвестиційні

проекти

використовується показник ефективної середньої податкової ставки. У 2016 р. за
цим показником, розрахованим за умовами fixed-case, Україна мала позицію,
кращу від 15-ти країн ЄС (рис. 3.4).
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Чехія
Нідерланди
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Португалія
Бельгія
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Рис. 3.4. Ефективні середні податкові ставки у 2016 р. в Україні та ЄС-28
за умовами fixed-case, %
Джерело: побудовано автором на основі [211] та власних розрахунків.
Результати здійснених розрахунків вказують на те, що податки не є
ключовим фактором, який перешкоджає інвестиційній діяльності в Україні.
Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні у
порівнянних економічних умовах знаходиться на рівні, що відповідає
середньоєвропейському,

та

не

є

фактором

зниження

інвестиційної

привабливості. На думку А. М. Соколовської, «для країн, в яких податкові
системи лише формуються, традиції сумлінної сплати податків не склалися, а
податкова культура є низькою, характерними є …, падіння рівня інвестицій, …
навіть якщо оподаткування не перевищує граничну межу. Це відбувається під
впливом інших чинників, не пов’язаних з оподаткуванням» [22, с. 72]. На
підтвердження цієї точки зору, до основних складнощів взаємодії бізнесу з
українською податковою системою відносять не високі ставки податків, а
низький рівень адміністрування та брак дієвого механізму протидії корупції,
притягнення до відповідальності службових осіб за неправомірні дії чи,
навпаки, бездіяльність по відношенню до платників податків [218, с. 10].
Зазначені висновки також підтверджуються сучасними дослідженнями, на яких
базується методологічний інструментарій міжнародних рейтингів, – Світового
рейтингу конкурентоспроможності, Умов ведення бізнесу, Рівня економічної
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свободи та Світового економічного форуму, які займаються оцінками країнних
ризиків (англ. country risk)14. Поняття країнного ризику включає в себе всі
особливості політичної та економічної ситуації в країні, в яку інвестор вкладає
капітал. Країнний ризик формується із можливих макроекономічних змін та
змін в бізнес-середовищі, які можуть негативно вплинути на дохідність
інвестицій в країні. Такі фінансові фактори, як валютний контроль, девальвація
і регуляторні зміни, політична нестабільність є небажаними змінами бізнессередовища, що призводять до зростання країнного ризику. Тобто країнний
ризик є інтегрованим показником, який відображає найбільш вагомі фактори,
що негативно впливають на умови здійснення господарської діяльності в
конкретній країні світу.
В рамках однієї з найбільш відомих та відкритих для широкого загалу
рейтингових

оцінок

конкурентоспроможності

країнних
Світового

ризиків,

–

економічного

Індексу

глобальної

форуму

(The Global

Competitiveness Index), що базується на комбінації статистичних даних та
результатах міжнародного опитування керівників компаній у всьому світі,
виокремлюється 12 опорних показників глобальної конкурентоспроможності:
інститути, інфраструктура, макроекономічне середовище, здоров’я та базова
освіта, вища освіта і підготовка, ефективність функціонування ринку товарів,
ефективність ринку праці, розвиток фінансового ринку, рівень технологічного
розвитку, розмір ринку, рівень розвитку комерційних структур, інновації.
Кожен із опорних показників глобальної конкурентоспроможності аналізується
за сукупністю критеріїв, які, у тому числі, відображають країнні ризики. Згідно
зазначеного індексу, до 5-ти найбільш вагомих ризиків господарської
діяльності в Україні у 2016 р. відносились: корупція, політична нестабільність,
інфляція, неефективна державна бюрократія, відсутність вільного доступу до
фінансових ресурсів (рис. 3.5).

Перекласти термін «country risk» можна також як «країновий ризик», або у контексті даного дослідження –
«пов’язаний з інвестуванням ризик країни», однак для зручності далі по тексту вживатиметься переклад
«країнний ризик».
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Рис. 3.5. Найбільш негативні фактори здійснення господарської діяльності в
Україні, % респондентів15
Джерело: [220, с. 350].
Оподаткування у поєднанні з високою корупцією, що набула системного
характеру та призводить до зростання податкового навантаження на інвестора,
може спричиняти або відмову від інвестицій, або ухиляння від сплати податків.
Своєю чергою, ухиляння від сплати податків шляхом агресивного податкового
планування, податкового шахрайства, розмивання податкової бази сприяє
формуванню тіньової економіки, обсяг якої в Україні у 2015 р. оцінювався у
47,1% ВВП [221, с. 17].
Незважаючи

на

достатню

законодавчу

урегульованість

процесів

запобігання та протидії корупції (у формі закону прийнято Національну
антикорупційну стратегію [222]; створено Національне антикорупційне бюро
України (НАБУ) та Національне агенство України по питанням запобігання
корупції

(НАЗК),

які

функціонують

на

ряду

зі

Спеціалізованою

антикорупційною прокуратурою України та Комітетом Верховної Ради України
з питань запобігання і протидії корупції, а також приведено у відповідність до
міжнародних стандартів національне кримінальне законодавство у сфері
Зі списку факторів респондентів просять обрати 5 найбільш проблемних для ведення господарської
діяльності в Україні, а також ранжувати їх від 1 до 5. Кожна відповідь має свою вагу, яка зрештою впливає на
загальну оцінку фактора у рейтингу.
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боротьби з корупцією [223]), за оцінкою Державної служби фінансового
моніторингу, ефективність практичних результатів боротьби з корупцією
залишається низькою [224, с. 22].
Таким чином, незважаючи на те, що норма дохідності до оподаткування
на додаткову одиницю інвестицій за умовами fixed-case в Україні знаходиться
на

рівні

відповідних

привабливості

Україна

показників
значно

їм

країн

ЄС,

за

поступається.

рівнем
Так,

інвестиційної

згідно

Індексу

інвестиційної свободи, який оцінює різні обмеження щодо здійснення
інвестицій та відображає фактичний стан інвестиційної привабливості держав,
Україна у 2016 р. відносилась до групи репресивних/пригнічених економік з
інвестиційною свободою на рівні 20% при середньому значенні цього
показника по 27-ми країнах ЄС на рівні 81% (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Індекс інвестиційної свободи у 2016 р. в Україні та ЄС-28
Примітка: дані щодо Нідерландів відсутні.
Джерело: побудовано автором на основі [225].
Це означає, що розрахунок ефективних податкових ставок з метою
визначення податкової конкурентоспроможності країн ЄС, у контексті
можливостей для залучення інвестицій, є цілком надійним методом, оскільки
вони характеризуються приблизно однаковим рівнем інвестиційної свободи.
Водночас, для порівняння податкової конкурентоспроможності України та
держав ЄС у відповідному контексті, розрахунок ефективних податкових
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ставок повинен містити показник, який би відображав пов’язаний з
інвестуванням ризик конкретної країни. Це потребує як удосконалення самої
методики, так і пошуку відповідного показника ризику.
Оцінками пов’язаних з інвестуванням ризиків займаються спеціалізовані
організації – міжнародні, державні та недержавні, зокрема: Світовий банк,
Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова
корпорація, установи, фонди (МВФ, Heritage Foundation / Wall Street Journal,
Economist Intelligence Unit, ICR Survey Research Group, EBA&InMind Factum
Group, World Economic Forum, Moody’s Investors Service) та ін. Зазначені
організації проводять оцінку інвестиційної привабливості країн на основі
аналізу широкого кола чинників інвестування в основний капітал. Методологія
оцінювання інвестиційної привабливості країн представляє собою набір з більш
ніж 300 критеріїв (які представлені у Додатку М). До широкого кола критеріїв
інвестиційної

привабливості

обов’язково

включається

оцінка

ризиків

інвестування в конкретні країни світу. У спеціальній літературі та різних
методичних матеріалах відображені різні підходи до оцінювання країнних
ризиків, тобто не існує єдиної думки щодо методів їх оцінки, однак умовно ці
методи поділяють на статистичні, експертні та рейтингові.
Аналіз статистичних даних щодо надходження інвестицій у країни
покладено в основу статистичного підходу до оцінки країнних ризиків. Цей
підхід базується на конкретних соціально-економічних показниках держав, що
є його перевагою. Водночас статистичний підхід бере до уваги лише факт
надходження інвестицій і нехтує багатьма факторами, що є важливими для
інвесторів.
Метод експертних оцінок полягає в суб’єктивно-експертному оцінюванні
показників інвестування. Експерт, базуючись на власних міркуваннях, обирає
найбільш важливі з його точки зору показники, аналізує їх стан та динаміку, а
також формує висновки щодо інвестиційного клімату. До переваг експертного
підходу слід віднести можливість відбору для аналізу тих показників, які
найбільшою мірою відповідають потребам конкретних інвесторів. Оскільки цей
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метод дає можливість здійснити аналіз інвестиційної привабливості не лише
країн, але й конкретних галузей, до нього іноземні інвестори звертаються
найчастіше. Водночас недоліком цього методу є суб’єктивність одержаних на їх
основі оцінок та висновків.
Рейтинговий підхід, як правило, базується на опитуванні суб’єктів
економічної діяльності або експертів. У процесі опитування визначаються
ступінь та напрями впливу окремих факторів. Після чого дані опитування
групуються і на їх основі будується інтегральний показник. Саме цей підхід
широко використовується на практиці провідними світовими консалтинговими
та аналітичними компаніями.
У рейтингу країнних ризиків журналу «Euromoney», який формується для
180 країн світу, зазначається, що індекс країнного ризику (англ. Euromoney’s
Country Risk Index) оцінюється за різноманітними критеріями, які поділяються
на чотири групи: економічні, політичні, структурні та інші (Додаток Н, табл.
Н.1). Відомою і популярною є система оцінки країнних ризиків за допомогою
так званого «індексу BERI» (англ. Business Environment Risk Intelligence),
розробленого швейцарською компанією, який відображає ризик в діловому
середовищі. Ця система оцінки заснована на присвоєнні кожному виду ризику
певного вагового коефіцієнта, який відображає його значимість для успіху в
бізнесі, і шкалі оцінок рівня ризику від 0 (найбільший ризик) до 4 (найменший
ризик) (Додаток Н, табл. Н.2). Оцінки ризиків компанія BERI проводить по 140
країнам світу. Групи фахівців у кожному регіоні тричі на рік представляють
компанії свої оцінки. Експерти за допомогою спеціальної комп’ютерної
програми вводять статистичну інформацію по кожній країні, за допомогою якої
підраховується індекс фінансового ризику. Далі думки експертів і статистичні
дані узагальнюються фахівцями компанії і зводяться до загального країнного
індексу. Це дозволяє компанії BERI давати прогнози країнних ризиків на
перспективу від 1 до 5 років. Аналогічним чином компанія BERI вибудовує
індекси для оцінки окремих видів ризику. В якості таких часткових рейтингів
BERI дає індекс політичного, фінансового та операційного ризику.
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Відома система оцінки країнних ризиків, що базується на методологіях
Групи по політичних ризиках (англ. Political Risk Services, PRS) та
Міжнародного керівництва з країнних ризиків (англ. International Country Risk
Guide, ICRG), представляє аналіз трьох базових груп критеріїв: політичних,
економічних та фінансових, в рамках яких експертами оцінюється 22 критерії
країнних ризиків [226] (Додаток Н, табл. Н.3). Група по політичних ризиках
(PRS) розглядає показники політичного, фінансового та економічного ризику з
метою розробки комплексної міри ризику для кожної країни, яка знаходиться в
діапазоні від 0 до 100, при чому 0 є самою високою мірою ризику, а 100 –
самою низькою. Ефективність оцінок Групи по політичним ризикам була
доведена в емпіричному дослідженні К. Гарві [227] щодо відповідності
комплексної міри країнного ризику з нормою дохідності інвестиційного
проекту, зокрема для ринків, що розвиваються.
Таким чином, для поглибленого аналізу стану і тенденцій розвитку
податкової конкуренції країн в умовах глобалізації здійснюється оцінка рівня
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал на основі
розрахунку ефективних податкових ставок (маржинальної та середньої), які
передбачають врахування специфіки національних систем оподаткування, а
також темпів інфляції і реальної процентної ставки, яка відображає норму
дохідності альтернативного варіанту вкладення інвестиційних ресурсів. Однак,
при виборі країн для розміщення інвестицій, особливо з ринками, що
розвиваються, інвестор не завжди оперує розгорнутими даними щодо інфляції і
процентних ставок, та їх прогнозними значеннями. Це ускладнює оцінку
податкового навантаження на інвестиції у країнах з ринками, що розвиваються,
та його порівняння з відповідними показниками розвинених країн.
Тому актуальною є розробка такого методичного підходу, який би
дозволив здійснювати оцінку податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал з урахуванням країнних ризиків, що підвищило б якість
оцінок, покладених в основу вирішення проблеми вибору країни інвестування.
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3.2. Удосконалення методичного підходу до розрахунку ефективних
податкових ставок з урахуванням країнного ризику
Інвестиції в основний капітал на ринках країн, які характеризуються
високими ризиками інвестування, вимагають такої норми дохідності від
інвестицій, яка б покривала додаткові витрати та/або втрати, пов’язані з цими
ризиками. Іншими словами, інвестору необхідна вища норма дохідності при
здійсненні інвестицій в країнах з високими ризиками інвестування. Відповідно,
при оцінці податкового навантаження на інвестиції в основний капітал,
необхідно враховувати фактор країнного ризику. Це вимагає надійних методів
оцінки країнного ризику та його врахування при розрахунку рівня податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал.
Розглянуті у попередньому підрозділі дисертаційного дослідження
системи оцінок країнних ризиків, у межах яких розроблені індекси:
Euromoney’s Country Risk Index, BERI та Composite Political, Financial, and
Economic Risk Index, характеризуються високою точністю та охоплюють
велику кількість країн, що є їхнім достоїнством у контексті інтегрування в
розрахунок ефективних податкових ставок. Однак, всі перераховані індекси
надаються лише на комерційних засадах, що ускладнює їх застосування у
науково-прикладних дослідженнях.
Одним із простих і найбільш доступних показників країнного ризику є
рейтинг країни, що присвоюється рейтинговими агентствами (S & P, Moody’s,
Fitch). Ці рейтинги вимірюють ризик дефолту, а не ризик інвестування, але на
них впливають багато факторів, які призводять до ризику інвестування –
наприклад, стабільність валюти країни, її бюджету і торгових балансів,
політична стабільність та ін. (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4.
Групування країнних ризиків, що приймаються до уваги при присвоєнні
суверенних рейтингів компанією Standard&Poor’s
Група
критеріїв
Політичні
ризики

Економічна
структура

Перспективи
економічного
росту
Гнучкість
податкової
політики
Тиск
державного
боргу
Виконання
зобов’язань
Гнучкість
грошовокредитної
системи
Зовнішня
ліквідність

Тиск
зовнішньої
заборгованості

Критеріальна структура суверенного рейтингу
Стабільність і легітимність політичних інститутів
Громадська участь у політичних процесах
Законність передачі влади
Прозорість рішень та завдань економічної політики
Громадська безпека
Геополітичний ризик
Рівність доходів
Ефективність фінансового сектора з точки зору доступності кредитів для
посередників
Конкурентоспроможність і рентабельність нефін. приватного сектора
Протекціонізм та інші неринкові впливи
Гнучкість ринку праці
Ефективність державного сектора
Розмір і структура заощаджень та інвестицій
Темпи і структура економічного росту
Загальнодержавні доходи, видатки та профіцит/дефіцит бюджету
Гнучкість та ефективність зростання надходжень до бюджету
Ефективність видатків бюджету
Своєчасність, обсяг і прозорість звітності
Пенсійні зобов’язання
Валові і нетто-активи державного сектору у % ВВП
Частка доходу, направленого на сплату процентів
Валютний склад і строки погашення кредитів
Глибина і ширина національного ринку капіталу
Розмір і фінансова стійкість виробничих підприємств
Надійність фінансового сектору
Цінова поведінка в економічних циклах
Розширення грошей та кредиту
Сумісність валютного режиму і цілей грошово-кредитної політики
Інституціональні фактори, такі як незалежність центрального банку
Діапазон і ефективність цілей грошово-кредитної політки
Вплив фіскальної та грошово-кредитної політики на зовнішні рахунки
Структура поточного рахунку
Склад потоків капіталу
Достатність резервів
Валовий і чистий зовнішній борг, включно з депозитами і
структурованим боргом
Профіль погашення, склад валюти і чутливість до зміни процентних
ставок
Доступ до пільгового кредитування
Тик обслуговування боргу

Джерело: [228, с. 5]
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Рейтингові оцінки Standard&Poor’s, отримані на основі аналізу означених
груп критеріїв, позначаються літерами: від найвищої оцінки AAA (виключно
надійні емітенти) до оцінки D (емітенти, які оголошують про дефолт).
Агентство Moody’s також ранжує емітентів боргових зобов’язань, присвоюючи
їм оцінки від найвищої (Ааа) до найнижчої (С) [229].
Незважаючи на те, що перелічені рейтинги відносяться до інформативних
джерел, однак рейтингову позицію країни неможливо вбудувати в формули для
розрахунку ефективних податкових ставок (маржинальної та середньої). Тому
необхідно трансформувати рейтингову позицію, що свідчить про країнний
ризик, в числовий показник, який відображає норму витрат на компенсацію
цього ризику – премію за ризик.
Один із відомих підходів до калькуляції премії за країнний ризик (country
risk premium, CRP) розроблений А. Дамодараном, на основі якого здійснюється
розрахунок премій за ризик на інвестований капітал у 174 країнах світу. На
сьогодні підхід А. Дамодарана є одним із найпоширеніших способів
розв’язання проблеми розрахунку норми дохідності інвестованого капіталу для
підприємств, які функціонують у країнах, що розвиваються (англ. emerging
market and developing economies). Премія за країнний ризик, згідно підходу
А. Дамодарана, показує на скільки відсотків треба збільшити премію за ризик
на інвестований капітал, щоб компенсувати додаткові (порівняно з ризиками
інвестування капіталу в розвинуті країни (англ. advanced economies)),
специфічні для конкретної країни ризики. Згідно зазначеного підходу, премія за
ризик на інвестований капітал в певній країні (англ. country equity risk premium
– CERP) дорівнює сумі премії за певний країнний ризик (англ. country risk
premium – CRP) та премії за ризик на інвестований капітал на розвинутому
ринку (англ. premium for mature equity market – PMEM) [230 , с. 57]. Таким
чином, премія за ризик країни, що розвивається, показує, наскільки більшу
норму дохідності бажає отримати інвестор в цій країні, щоб досягти рівня
дохідності інвестицій у розвинутій країні (формула (3.1)) [230 , с. 57]:
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CERP  CRP  PMEM ,

(3.1)

де коефіцієнти: CERP – премія за ризик на інвестований капітал в певній
країні; CRP – премія за певний країнний ризик; PMEM – премія за ризик на
інвестований капітал на розвинутому ринку.
Премія за ризик на інвестований капітал на розвинутому ринку (PMEM)
розраховується, виходячи з історичних даних щодо дохіності цінних паперів
(ЦП) на розвинутому ринку, – наприклад на ринку ЦП США з 1928 р. по
2017 р. середній показник премії становив 5,69%. У січні 2015 р. премія за
ризик на інвестований капітал на ринках Німеччини, Франції та Великобританії
складала 4,6% [230, с. 58].
Розрахунок премії за ризик на інвестований капітал в певній країні
(CERP), яка відноситься до ринків, що розвиваються, неможливо здійснити за
принципом розрахунку середнього показника на основі історичних даних щодо
дохідності ЦП (оскільки фондові ринки таких країн існують відносно короткий
проміжок часу (Східна Європа,Китай) або на цих ринках відбулись суттєві
зміни (Латинська Америка, Індія)). Багато західноєвропейських ринків ЦП
також мають високу стандартну помилку для розрахунку премії за ризик на
інвестований капітал, оскільки на цих ринках (Німеччини, Франції, Італії)
тривалий час домінували лише кілька крупних компаній. У таблиці 3.5 наведені
середньоарифметичні значення премій за ризик на інвестований капітал для
основних неамериканських ринків за період 1976–2001 рр., а також наведено
стандартну помилку для кожного значення.
Це доводить доцільність прийняття для подальших розрахунків премії за
ризик на інвестований капітал на розвинутому ринку США.
Таблиця 3.5
Премії за ризик на інвестований капітал на неамериканських ринках ЦП у
період 1976 – 2011 рр., %
Країна
Канада
Франція
Німеччина
Італія
Японія

Премія за ризик на інвестований капітал
1,69
4,91
3,41
3,91
3,91

Стандартна помилка
3,89
4,48
4,08
5,19
4,54
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Продовження табл. 3.5

Великобританія
Індія
Корея
Чилі
Мексика
Бразилія

4,41
4,16
6,29
15,25
12,55
9,12

3,93
5,51
7,64
6,95
8,28
10,69

Джерело: [230, с. 38].
Оскільки розраховувати премію за ризик на інвестований капітал на
ринку, що розвивається, на основі історичних даних щодо дохідності ЦП
недоцільно, можливі інші шляхи розрахунку. Інформативним показником для
розрахунку премії за ризик на інвестований капітал в певній країні є
суверенний кредитний дефолтний своп (англ. credit default swap – CDS)
(фактичний

або

прогнозований)

такої

країни.

Суверенний

кредитний

дефолтний своп вказує на ризик дефолту країни (що вищий CDS, то вища
ймовірність дефолту) та розраховується на основі даних щодо державних
облігацій. Щоб використати кредитний дефолтний своп для розрахунку премії
за ризик на інвестований капітал, його необхідно скоригувати на показник
співвідношення волатильності на ринку державних облігацій та волатильності
на ринку корпоративних цінних паперів. Побудова цього співвідношення дасть
змогу визначити, наскільки премія за ризик на інвестований капітал в певній
країні відрізняється від премії за ризик дефолту країни (формула (3.2))
[230 , с. 72]:
  ЦП
CRP  CDS  
 О


,



(3.2)

де CRP – премія за певний країнний ризик; CDS – суверенний кредитний
дефолтний своп; σЦП – волатильність на ринку корпоративних цінних паперів,
σО – волатильність на ринку державних облігацій. Всі показники у формулі є
коефіцієнтами у формі десяткових дробів.
Суверенний кредитний дефолтний своп можна одержати з офіційних
даних компанії Moody’s [229]. Якщо для певної країни інформація про CDS
відсутня в доступних джерелах, можна використати спред CDS по рейтингу
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країн. Розрахунковим шляхом можна встановити, що у 2016 р. спред CDS для
країн, які рейтингуються Moody’s як Саа3 (до яких відносилась Україна у
2016 р.) становить 7,64%. Оскільки за основу для розрахунків премії за ризик на
інвестований капітал на розвинутому ринку, на яку буде в результаті збільшено
розмір премії за певний країнний ризик, було прийнято США, то з CDS країни
потрібно вирахувати CDS США. CDS США у 2016 р. становив 0,38%, тому у
2016 р. CDS України, за вирахуванням кредитного дефолтного свопу США,
становив 7,26%.
Рівень волатильності на ринку цінних паперів країн, що розвиваються,
можна одержати з BofA Merrill Lynch Global Research та S&P Global відповідно.
Тобто, вкладаючи кошти в Україні, інвестор вимагатиме на 8,93 в.п. вищу
норму дохідності, порівняно з інвестиціями в США. Для порівняння, вкладаючи
кошти в Польщі, інвестор вимагатиме на 0,97 в.п. вищу норму дохідності, ніж в
США. Країни – нові члени ЄС та країни, які мають проблеми фінансової
стабільності (Кіпр, Греція, Італія) лідирують за рівнем ризику на інвестований
капітал. Відповідно, інвестування в цих країнах передбачає вищі норми
дохідності за рахунок збільшених премій за ризик на інвестований капітал.
Водночас, навіть порівняно з Кіпром, який лідирує серед країн ЄС за
ризикованістю інвестицій – премія за ризик на інвестований капітал на Кіпрі
становить 8,51%, в Україні премія за ризик на інвестований капітал майже
вдвічі вища – 14,62% (Додаток П).
Якщо до формул ефективних податкових ставок додатково включити
премію за ризик на інвестований капітал, то це дозволить отримати більш
коректну оцінку інвестиційної привабливості країни, яка буде враховувати
податкове навантаження, спричинене ризикованими умовами ведення бізнесу
та необхідністю вибору інвестиційних проектів з більш високою нормою
прибутку.
Високий країнний ризик потребує збільшення норми дохідності до
оподаткування на додаткову одиницю інвестицій у якості компенсації за
прийняття інвестором додаткового ризику (премії за ризик на інвестований
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капітал). Тобто до розрахунку норми дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій (( ~р ), формула (Д.2)) пропонується включити премію за
ризик на інвестований капітал в певній країні (CERP). Це дасть змогу
здійснювати порівняльний аналіз рівнів податкового навантаження країн з
різними показниками економічного розвитку та різними рівнями інвестиційної
привабливості.
На сьогодні не існує підходів до інтегрування показника премії за ризик
на інвестований капітал у підхід до розрахунку ефективних податкових ставок.
Водночас, починаючи з 2000-х, активізувались дослідження щодо інтегрування
премії за ризик інвестування у конкретний актив у модель оцінки капітальних
активів (САРМ) [231], [232]. Згідно дослідження, проведеного Дж. Грехемом і
К. Гарві у 2001 р., 73,5% опитаних у США фірм користувались методом CAMP
для розрахунку вартості капіталу [233]. Відповідно до класичної САРМ, норма
дохідності інвестицій залежить від безризикової ставки дохідності, середньої
ставки дохідності на ринку капіталів і систематичного ризику інвестування у
конкретний актив.
Поряд з критичними поглядами щодо підходів до обчислення премії за
певний країнний ризик, щодо її включення до моделі САРМ, а також щодо
точності оцінок вартості капіталу на основі самої моделі16[234, с. 19], існує
об’єктивна

необхідність

у

теоретико-методологічних

дослідженнях

інвестиційних ризиків та у відповідних розрахунках, зумовлена потребами
реальної економіки [231,с. 1254]. Це пояснює наявність значної кількості
модифікованих модельних підходів до розрахунку вартості капіталу: світова
модель оцінки фінансових активів (World Capital Asset Pricing Model, WCAPM),
світова мультифакторна модель оцінки фінансових активів (World Multifactor
Capital Asset Pricing Model, WMCAPM), змішана модель Бікета–Гарві (Bekaert
and Harvey Mixture Model), модель спредів по держоблігаціям або модель
Голдмана (Sovereign Spread Model/Goldman Model), локальна модель (Local

зокрема, вважається, що оцінка витрат на інвестований капітал на основі класичної САРМ є заниженою, що
призводить до оптимістичних оцінок вартості бізнесу, інвестицій чи інших активів порівняно з їхніми
реальними ринковими значеннями
16
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CAPM, Pereiro), гібридна модель (Hybrid CAPM), модель Лессарда (Lessard
Model) та ін. [235].
Підхід до оцінки податкового навантаження на основі ефективних
податкових ставок (маржинальної та середньої) також передбачає розрахунок
норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ),
формула (Д.2), яка відображає бажану норму дохідності інвестицій. Складовою
розрахунку зазначеної норми дохідності

є номінальна норма віддачі

інвестиційних ресурсів (  ), яка визначається як номінальна процентна ставка
на

фінансовому

ринку,

скорегована

з

урахуванням

оподаткування

альтернативних варіантів інвестиційних вкладень (банківська сфера та/або
ринок ЦП). Розрахунок номінальної норми віддачі інвестиційних ресурсів
здійснюється за формулою (Д.5), наведеною у Додатку Д. Для інтегрування
премії за ризик на інвестований капітал в певній країні (CERP) у розрахунок
норми дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р ),
пропонується при розрахунку номінальної норми віддачі інвестиційних
ресурсів (ρ) збільшити номінальну процентну ставку на фінансовому ринку (і)
на розмір премії за ризик на інвестований капітал в певній країні (CERP),
формула (3.4):
1 m 

  (i  CERP ) ,
CRP  
(3.4)
1

z


де ρ CRP – норма віддачі інвестиційних ресурсів, що покриває витрати, у т.
ч. пов’язані з країнним ризиком інвестування, m – ставка податку на доходи по
депозитах фізичних осіб, z – ставка податку на приріст капіталу, i – номінальна
процентна ставка на фінансовому ринку; CERP – премія за ризик на
інвестований капітал в певній країні. Всі показники у формулі є коефіцієнтами
у формі десяткових дробів.

З метою продемонструвати різницю у показниках ефективних податкових
ставок (маржинальної та середньої), розрахованих на основі трьох підходів: 1) з
урахуванням фіксованих показників інфляції та реальної процентної ставки
(fixed-case), 2) з урахуванням фактичних показників інфляції та реальної
процентної ставки, 3) з урахуванням премії за ризик на інвестований капітал в
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певній країні і фіксованих показників інфляції та реальної процентної ставки, –
групування результатів їх розрахунку наведено у табл. 3.6.
Результати розрахунків за другим сценарним підходом, який передбачає
врахування фактичних показників інфляції та реальної процентної ставки,
порівняно з першим сценарним підходом, при якому вони задаються на
певному рівні, зростають: за показником ефективної маржинальної податкової
ставки – з 38,1% до 97,0%, а за показником ефективної середньої податкової
ставки – з 27,8% до 35,6%. Перевищення нормою дохідності до оподаткування
на додаткову одиницю інвестицій ( ~
р ) реальної процентної ставки на
фінансовому ринку (r) вказує на негативний вплив податкової системи на
інвестиції в основний капітал, що проявляється у різкому збільшенні
ефективної маржинальної податкової ставки – більш ніж вдвічі.
Натомість за показником ефективної середньої податкової подібного
стрімкого зростання не спостерігається. Це пояснюється тим, що EATR показує
рівень податкового навантаження на прибуткові інвестиційні проекти – середня
норма прибутку (p) становить 20%. Водночас, внаслідок зростання норми
віддачі інвестиційних ресурсів (  ) з 5,7% за першим сценарієм до 14,1% – за
другим, що обумовлено дією високої інфляції, EATR також зросла – з 27,8% до
35,6%.
Третій сценарій розрахунку ефективних податкових ставок

– з

урахуванням премії за ризик на інвестований капітал в певній країні – є
найбільш інформативним для інвестора. Премія за ризик на інвестований
капітал в певній країні впливає одночасно на норму віддачі інвестиційних
ресурсів та на норму дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій. За рахунок чого показники EMTR та EATR зазнають аналогічного
впливу країнного ризику та коректно відображають фактичний рівень
податкового навантаження в тій чи іншій країні.
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Таблиця 3.6
Формалізований розрахунок податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, у тому числі з
урахуванням премії за ризик на інвестований капітал в Україні, 2016р., %
Сценарні підходи до розрахунку податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал
Склад блоків даних та розрахунків
Премія за країнний ризик інвестування (CERP)
Темп інфляції (середній за рік) (π)

Вхідні дані

Номінальна норма віддачі
від інвестиційних ресурсів
та норма дохідності до
оподаткування на
додаткову одиницю
інвестицій
Ефективні податкові
ставки

Реальна процентна ставка на фінансовому ринку (r)
Номінальна
ставка
податку
на
прибуток
підприємств (τ)
Ставка податку на доходи по депозитах фізичних
осіб (m) (у т. ч. військовий збір у розмірі 1,5%)
Ставка податку на доходи фізичних осіб у вигляді
дивідендів (d17) (у т. ч. військовий збір у розмірі
1,5%)
Ефективна ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, сплаченого
юридичними
особами
–
власниками
об'єктів нежитлової нерухомості (e)
Номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів
( )
Норма дохідності до оподаткування на додаткову
р)
одиницю інвестицій ( ~
Ефективна маржинальна податкова ставка (EMTR)
Ефективна середня податкова ставка (EATR)

Підхід 1:
фіксовані
показники π
та r (fixedcase)

–
2,0
5,0

Підхід 2:
Підхід 3: премія за
фактичні
ризик на
показники π та r інвестований капітал
та фіксовані
показники π та r
–
14,62
–
12,1
–
2,6

18

18

18

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

0,7

0,7

0,7

5,7

14,1

17,4

6,0
38,1
27,8

6,1
97,0
35,6

13,4
100,2
66,9

Джерело: розраховано автором.
17

ставку визначено, виходячи з умови, що податковим агентом є юридична особа-платник податку на прибуток підприємств (ст. 167.5.2 ПКУ).
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Показники ефективних податкових ставок з урахуванням премії за ризик
на інвестований капітал в певній країні створюють можливості для змішаного
оцінювання

податкової

конкурентоспроможності

та

інвестиційної

привабливості країн. Актуальність такого оцінювання обумовлена податковою
конкуренцією, яка справляє істотний вплив на податкову політику країн.
Для виокремлення впливу фактору країнного ризику (премії за ризик на
інвестований капітал), необхідно розрахувати ефективні податкові ставки у
різних країнах за однакових умов щодо норм амортизації та структури джерел
фінансування інвестиційного проекту. Для оцінки такого впливу здійснено
розрахунки, що враховують умови оподаткування різних країн [236] та
базуються на таких умовах:
–

норма амортизації обладнання, у яке інвестуються кошти, становить
16,4% (за методом зменшення залишкової вартості протягом 10 років);

–

темп інфляції складає 2%;

–

реальна процентна ставка на фінансовому ринку дорівнює 5%;

–

інвестиції фінансуються з трьох джерел – нерозподіленого прибутку,
акціонерного капіталу та банківського кредиту (частка кожного джерела у
фінансуванні інвестиційного проекту становить 33,33%).
За таких умов (без урахування премії за ризик на інвестований капітал) за

нашими розрахунками ефективна маржинальна податкова ставка в Україні у
2016 р. становила 71,7%, тоді як у середньому в 25 державах ЄС (без Греції,
Люксембургу та Мальти) – 36,2%. Ефективна середня податкова ставка в
Україні у 2016 р. становила 31,7%, тоді як у середньому в 25 державах ЄС –
29,6% (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Ефективні маржинальні податкові ставки та ефективні середні
податкові ставки в Україні та 25 державах ЄС у 2016 р. без урахування премії за
ризик на інвестований капітал в певній країні, %
Джерело: розраховано автором на основі ПКУ та [211].

За вказаних вище умов та з урахуванням премії за ризик на інвестований
капітал в певній країні, ефективна маржинальна податкова ставка в Україні у
2016 р. становила 87,1%, тоді як у середньому в 25 державах ЄС – 60,7%.
Ефективна середня податкова ставка в Україні у 2016 р. становила 67,1%, а у
середньому в 25 державах ЄС – 45,3% (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Ефективні маржинальні податкові ставки та ефективні середні
податкові ставки в Україні та 25 державах ЄС у 2016 р. з урахуванням премії за
ризик на інвестований капітал в певній країні, %
Джерело: розраховано автором на основі ПКУ та [211].
В Україні податки на додаткові доходи, необхідні для компенсації
країнного ризику, збільшують навантаження на дохід, отриманий з кожної
додаткової одиниці інвестицій, з 71,7% до 87,1%, а навантаження на дохід,
отриманий з інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку у 20% – з
31,7% до 67,1%. В середньому по 25 країнах ЄС податкове навантаження
збільшується із 36,2% до 60,7% на доходи, отримані з кожної додаткової
одиниці інвестицій, а на доходи, отримані з інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку – з 29,6% до 45,3%. Отже – як свідчать наші
розрахунки – Україна у 2016 р. мала найвищий рівень податкового
навантаження на інвестиції порівняно з 25 державами ЄС.
Запропонований підхід може застосовуватись на первинному етапі
наукового обґрунтування напрямів податкового реформування, що наразі
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проводиться в Україні. Використання показників ефективних податкових
ставок з урахуванням премії за ризик на інвестований капітал в певній країні є
перспективним при прийнятті рішення щодо розміщення інвестицій. Перевагою
зазначених показників, порівняно з базовими показниками ефективних
податкових ставок, розрахунки яких представлено у другому розділі
дисертаційного дослідження, є те, що вони відкривають можливості: а) для
оцінки інвесторами фактичного рівня податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал; б) для порівняльного аналізу інвестиційної привабливості
країн шляхом визначення конкурентного рівня дохідності інвестицій в
основний капітал в певній країні.
Здійснені розрахунки ефективної маржинальної податкової ставки та
ефективної середньої податкової ставки в Україні та їх порівняння із
відповідними показниками держав ЄС не підтверджує думку про те, що
податки є ключовим фактором, який перешкоджає інвестиційній діяльності в
Україні. Податкове навантаження на інвестиції в Україні знаходиться на рівні,
що відповідає європейському. Проте інші соціально-економічні фактори, які
впливають на рівень країнного ризику інвестування, а отже – на премію за
ризик на інвестований капітал, обумовлюють збільшення податкового
навантаження на доходи від інвестицій. Враховуючи зазначене, можна зробити
висновок про те, що інвестиційна привабливість України визначається
сукупністю соціально-економічних факторів (рівнем інфляції, доступністю
джерел фінансування, ступенем ефективності системи державного управління,
рівнем корупції), серед яких податковий фактор відіграє важливу, але не
головну роль.
З точки зору методології оцінки податкового навантаження на інвестиції
в основний капітал з урахуванням країнного ризику важливо вказати, що не всі
підприємства, які функціонують на ринку країни, зазнають впливу факторів
ризику та потребують відповідної премії за ризик однаковою мірою. Тобто
питання полягає у ступені, в якому окремі підприємства наражаються на
країнний ризик. Згідно найбільш загальних уявлень, на різні підприємства на
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ринку повинні впливати різні країнні ризики. Чинниками цього впливу можуть
бути: частка отримуваних з даного ринку доходів, частка розташованих на
ринку виробничих потужностей та якість ризик-менеджменту [232, с. 71].
Тобто схильність окремих підприємств до ризику є функцією від зазначених
чинників, перелік яких може бути продовжений. Важливо зазначити, що більша
частина інформації щодо чинників цього впливу не є загальнодоступною. Зпоміж перерахованих чинників лише інформація по джерелам доходів може
бути доступною для більшості інвесторів, у тому числі на ринках, що
розвиваються.

Деякі

підприємства

розкривають

інформацію

про

місцезнаходження виробництв, але практично жодне підприємство не афішує
детальну інформацію про управління ризиками. Таким чином, поглиблення
дослідження у цьому напрямку є актуальним, тому його можна віднести до
перспективних напрямів науково-прикладних досліджень.
3.3.

Пріоритетні

напрями

розвитку

системи

оподаткування

інвестицій в основний капітал в Україні (з урахуванням європейських
тенденцій)
Завдання з нарощування обсягів та підвищення якості інвестицій в
основний капітал в Україні обмежене рядом чинників, серед яких важливе
місце посідають умови оподаткування, що визначають формування динаміки,
джерельної та галузевої структури інвестицій. Основною передумовою для
реалізації інвестиційно-орієнтованої моделі економічного розвитку в Україні
має стати переорієнтація державної політики з фінансової підтримки певних
галузей чи окремих підприємств, зокрема надання податкових канікул
незалежно

від

результатів

їх

інвестиційної

діяльності,

на

створення

привабливих умов конкретно для інвестицій в основний капітал.
Важливе завдання з огляду на зниження обсягів та невідповідність
структури інвестицій в основний капітал вимогам сучасності полягає у
сприянні зростанню інвестицій за рахунок власних коштів підприємств,
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недопущенні виведення капіталу. Для вирішення цього завдання доцільно
здійснювати пільгове оподаткування прибутку, що реінвестується, – шляхом
застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств до тієї частини
фінансового результату, що реінвестується суб’єктами господарювання. Це
дозволить посилити регуляторну функцію податку на прибуток, стимулювати
інвестиційно-інноваційну діяльність та дестимулювати швидке вилучення
капіталу з господарського обороту, а також утримувати капітал від виведення
за кордон, що набуває особливої актуальності у світлі сучасних тенденцій
втрати довіри до офшорних зон. Такий захід може бути реалізований через
інституціоналізацію

цільових

неоподатковуваних

резервних

фондів

реінвестиційного призначення, що акумулюють неоподатковувану частину
прибутку підприємств з метою її подальшого інвестування.
Важливим завданням податкової системи України є стимулювання
інвестиційної діяльності не лише в аспекті нарощування обсягів інвестицій, але
і в контексті забезпечення відтворення основного капіталу на новій технікотехнологічній основі. Фінансовим джерелом відтворення основного капіталу є
амортизація, яка також відноситься до пільг з податку на прибуток
підприємств. Окремий метод нарахування амортизаційних відрахувань, що
передбачає списання вартості основного капіталу у перші роки його
функціонування, – т. зв. «прискорена» амортизація основного капіталу,
відноситься до інвестиційних стимулів, оскільки вона передбачає зменшення
бази податку на прибуток підприємств та, відповідно, до зменшення
податкових зобов’язань. Наприклад, у Франції застосовуються коефіцієнти
прискорення від 1,5 до 2,5 до норми амортизації за методом прискореного
зменшення залишкової вартості обладнання, що використовується у сфері
наукових і технічних розробок. Відповідно, для обладнання, призначеного для
збереження енергії та виробництва відновлюваної енергії, застосовуються
коефіцієнти прискорення 2; 2,5 та 3. Витрати на робототехніку, придбану
протягом 2013 – 2015 рр. дозволялось списати протягом 2-х років. Малі та
середні підприємства, які до 01.01.2015 р. зводили комерційні та виробничі
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будівлі у конкретних міських зонах, могли віднести на амортизаційні витрати
25%

вартості

об’єкта

у

перший

рік

після

введення

його

в

експлуатацію [237, с. 39–41].
В Україні було розширено дію податкового інструменту, направленого на
підтримку інвестицій в основний капітал, який реалізуються у вигляді
прискореної амортизації основного капіталу. Згідно нових норм, закріплених в
ПКУ, підприємства отримали право на застосування прискореної амортизації
виробничого обладнання, зокрема для машин, обладнання і транспортних
засобів. Згідно даних податкової звітності з податку на прибуток, внаслідок
застосування вітчизняними підприємствами прискореної амортизації, у 2011 р.
сума амортизаційних відрахувань зросла на 80%.
Важливо відзначити, що серед пільг, спрямованих на стимулювання
інвестицій в машини та обладнання в країнах ЄС, запроваджених протягом
2014–2015 рр., найбільш поширеними були саме прискорена амортизація та
надання податкових пільг для реінвестованого прибутку. Країни, у яких
збільшились обсяги таких пільг у 2014–2015 рр. були Італія, Франція, Хорватія,
Португалія та Румунія [197, с. 19].
Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази, яка покликана регулювати
інвестиційні процеси в Україні, свідчить, що розробка податкових важелів
впливу на інвестиції в основний капітал не підкріплюється відповідним
індикативним базисом. В податковій політиці України, незважаючи на
імплементацію європейських принципів функціонування податкової системи та
уніфікацію українського податкового законодавства із податковими системами
ЄС, на сьогодні не застосовується інструментарій по визначенню ефективних
податкових ставок. Тому, спираючись на результати оцінки рівня та аналізу
чинників податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні,
пропонується схема розробки податкових важелів впливу на інвестиції в
основний капітал в Україні, яка включає оцінку наслідків для інвестиційної
діяльності від зміни елементів податкової системи та країнного ризику
(рис. 3.9).
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Оцінка профільними міністерствами та відомствами
наслідків для інвестиційної діяльності від зміни умов
оподаткування та макроекономічних умов діяльності на
основі розрахунку ефективних податкових ставок з
урахуванням країнного ризику

– на прибуток підприємств

Ефективні податкові ставки
(маржинальна та середня) з
урахуванням країнного ризику

Корупція
Політична
нестабільність
Інфляція
Бюрократія
Податкове регулювання
Обмеженість джерел
фінансування
…

Елементи податків:

Країнний ризик:

– на доходи фізичних осіб
у вигляді дивідендів

– на нерухоме

–

майно

на додану вартість

Розробка податкових важелів впливу на інвестиції в основний капітал з
урахуванням умов оподаткування та макроекономічних умов діяльності

Рис. 3.9. Структурно-логічна схема розробки податкових важелів впливу на
інвестиції в основний капітал з урахуванням умов оподаткування та
макроекономічних умов діяльності в Україні
Джерело: розроблено автором
Створення

сприятливих

умов

для

нарощування

обсягів

власних

інвестиційних ресурсів підприємств та організацій потенційно справить
позитивний вплив на процеси відтворення, однак не вирішить завдання
перетоку інвестиційних ресурсів у прогресивні високотехнологічні галузі
діяльності. Це завдання може бути вирішене шляхом залучення банківської
системи до фінансування інвестиційних проектів, які мають стратегічне
значення та/або є інновативними. В економіці гостро стоїть проблема дефіциту
«довгих» грошей, скорочується частка банківських кредитів, які надаються на
строк понад 5 років та які мають інвестиційне призначення. Специфіка
банківського кредитування в Україні полягає у встановленні нерівних умов для
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отримання позик різними суб’єктами господарювання, наявність лобіювання
кредитних інтересів і потреб окремих груп підприємств. За оцінками фахівців, в
Україні від 50% до 80% всіх корпоративних кредитів, наданих банками, є
інсайдерськими, тобто надаються підприємствам, що належать власникам
банків [238]. В таких умовах інвесторам, які не впливають на рішення банків,
банківські кредитні кошти або надаються на невигідних умовах, або не
надаються зовсім.
За висновками експертів, на тривалий період серйозною перешкодою для
модернізації реального сектору економіки України став об’єктивний процес
«виснаження»

фінансового

сектору

країни

в

умовах

неспроможності

самостійно протистояти військовій загрозі та високих ризиків втрати
суверенітету, що призвів до зупинки руху капіталу через кредитний канал, чому
також посприяла непрозора кампанія НБУ з «очищення» банківської системи
[239, с. 89].
Зважаючи на те, що банківська система України переживає складні часи
декапіталізації та скорочення чисельності банківських структур, державне
регулювання механізму банківського кредитування інвестиційних проектів має
враховувати і цю проблему та орієнтуватись на дві результуючі цілі:
1) підтримка реальних інвестиційних проектів; 2) підтримка банків. Для
досягнення

цих

цілей

надання

пільгових

кредитів

інвесторам

має

здійснюватись на державно-комерційній основі. Участь держави в операціях з
пільгового

кредитування

необхідна

для

здійснення

функції

контролю

відповідності проектів та недопущення лобістських схем. Функція аудиту
ефективності інвестиційного проекту при цьому повинна покладатись на
комерційні банки, які мають відповідну матеріально-технічну базу та
висококваліфікованих

фахівців.

Переваги

державно-комерційної

форми

кредитування для інвестора полягають у гарантуванні наявності коштів,
зниженні процентів за кредитами за рахунок звільнення від оподаткування
банківських операцій з надання таких інвестиційних кредитів, та у зниженні
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, профінансовані за
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рахунок банківських кредитів, яке, за нашими підрахунками, на 40% нижче від
податкового навантаження на інвестиції, профінансовані за рахунок власних
коштів підприємств, зокрема нерозподіленого прибутку.
Найбільші обсяги пільг в Україні надаються в системі ПДВ. Впродовж
всього періоду існування ПДВ в Україні, який було запроваджено у 1992 р., у
центрі уваги науковців та практиків знаходились завдання з розробки та
аргументації податкових преференцій з цього податку у такий спосіб, щоб це не
знижувало надходжень з податку до бюджету та не створювало додаткового
адміністративного навантаження. У зв’язку з функціонуванням так званих
«податкових ям» та «чорних дір» обґрунтовувалась необхідність посилення
моніторингу виконання цілей, заради яких надавались пільги з ПДВ. Виходячи
із

зазначеного,

спроби

встановлення

спеціального

режиму

ПДВ

для

інвестиційних проектів не були реалізовані, а серед основних причин відмови
від режиму було названо порушення принципу рівних умов для діяльності
бізнесу, а також потенційні збитки бюджету та зловживання на основі
трансфертного ціноутворення.
У той же час, у ПКУ передбачено звільнення від сплати ПДВ операцій з
імпорту:
–

техніки,

обладнання,

устаткування,

що

використовуються

для

реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва
біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних
засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються
та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних
засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що
працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні (п.2
підрозділу 2 Перехідних положень) [29];
–

товарів для виробництва космічної техніки резидентами – суб’єктами
космічної діяльності (п.3 підрозділу 2 Перехідних положень) [29].
При імпортуванні устаткування, обладнання та комплектуючих, що не

виробляються в Україні, для підприємств суднобудівної промисловості та
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суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти (схвалені
відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»),
надається відстрочка по сплаті ПДВ (імпортер може видати вексель на суму
податкового зобов’язання) (п. 1 підрозділу 3 Перехідних положень) [29].
У період з 2009 р. по 2014 р. в Україні надавалися пільги з ПДВ для
підприємств галузі відновлюваної енергетики. Однак, 60% обсягу пільг також
припадало на імпорт іноземного обладнання.
Таким чином, перелічені пільги з ПДВ стосуються імпортних операцій,
не стимулюють розвиток вітчизняних високотехнологічних виробників та є
дискримінаційними по відношенню до них, а також надаються за галузевим
принципом.
У країнах ЄС, де будь-яка державна допомога вважається такою, що
викривлює конкуренцію (а отже заборонена відповідно до Договору про
функціонування ЄС), законодавством передбачено низку винятків із загального
правила для деяких видів горизонтальної допомоги, яку надають не за
галузевим принципом (наприклад, сприяння науковим дослідженням і розвиток
малого і середнього бізнесу). До країн, у яких застосовуються знижені ставки
ПДВ, які прямо впливають на інвестиційну діяльність, відносяться Ірландія,
Іспанія, Італія, Люксембург. Так, в Ірландії та Люксембурзі застосовуються
знижені ставки ПДВ на виробничі засоби для сільського господарства – 4,8% та
3% відповідно. У Люксембурзі, Італії та Іспанії застосовуються ставки ПДВ 3%,
4% та 4% відповідно до послуг зі зведення нових будівель.
В Україні доцільно переглянути шкалу ставок ПДВ за прикладом держав
ЄС, зокрема при оподаткуванні операцій з придбання нових виробничих засобів
та при оподаткуванні послуг зі зведення нових будівель. Цей захід податкового
стимулювання повинен застосовуватися до інвестицій в основний капітал, що
відповідають критеріям новизни, екологічності, новітності. Це дозволить
переорієнтувати надання податкових пільг з ПДВ з галузевого принципу на
принцип пріоритетності інвестиційно-орієнтованого економічного розвитку.
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Водночас, необхідно запровадити систему контролю за правомірністю
користування податковими пільгами. Наприклад, у Нідерландах, для одержання
таких податкових пільг, як прискорена амортизація, податковий кредит, пільга
на інвестиції в енергозберігаючі технології (energy investment allowance), пільга
на інвестиції в технології, направлені на збереження навколишнього
природного середовища (environmental investment allowance), необхідно подати
заявку до Агентства з підприємництва Нідерландів

(спеціальна урядова

організація, RVO). В Україні доцільно створити в рамках існуючих міністерств
– наприклад, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Агентство з оцінки
інвестиційних проектів, або спеціалізований відділ при ДФСУ, за прикладом
відділу по роботі з крупними платниками податків. Створення відповідного
органу в Україні послабить негативний вплив на інвестиційну діяльність тих
прогалин системи пільгового оподаткування, які уможливлюють корупційні дії.
У сучасних умовах, коли країни здійснюють ліберальну політику
заохочування інвестицій і володіють розгорнутою законодавчою базою, що
створює сприятливі умови для діяльності інвесторів, на динаміку нарощування
обсягів інвестицій справляє вплив інтенсивність використання країнами
специфічних податкових інструментів. Сьогодні все частіше застосовуються
специфічні заходи заохочення інвестицій, в результаті чого роль цих заходів
суттєво зросла. Сучасний етап виробничого розвитку характеризується «новою
індустріалізацією», яка полягає у використанні нових технологій, що
виникають внаслідок зрощування цифрової сфери з фізичною і біологічною, та
лежать в основі четвертої промислової революції. Перехід від оцифровування,
що було характерним для третьої промислової революції, до інновацій,
заснованих на поєднанні технологій, що відбувається в рамках четвертої
промислової революції, змушує підприємства переглянути свої підходи до
ведення бізнесу загалом та здійснення інвестицій – зокрема.
За

висновками

В. В. Баліцької

у

дослідженні

особливостей

функціонування капіталу підприємств, «нова індустріалізація» обумовлює
певні тенденції у структуруванні підприємств, які швидше за все прийматимуть
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форму горизонтальної кооперації, а головним чинником конкурентних переваг
стануть інтелектуальні активи – знання [53, с. 441]. У таких умовах необхідно
запроваджувати податкові преференції, спрямовані на нарощування власного
капіталу підприємств, ендогенізацію ресурсів економіки та стимулювання
інвестиційно-інноваційної діяльності. Починаючи з 2015 р., у країнах ЄС
визначено пріоритетним завдання зорієнтувати податкові пільги на цілі
стимулювання економічного розвитку, що передбачає переважання у структурі
пільг

тих, що

направлені

на

стимулювання

інвестиційно-інноваційної

діяльності.
До прогресивних форм податкового стимулювання інвестицій та
інновацій у світі відносяться інвестиційний податковий кредит та інвестиційна
податкова знижка. Різниця між податковим кредитом і податковою знижкою
полягає в об’єкті державного втручання: податковий кредит представляє собою
зменшення зобов’язань з податку на прибуток підприємств в законодавчо
встановленому обсязі, а податкова знижка – зменшення прибутку до
оподаткування на певний, законодавчо встановлений розмір. Наприклад, у
Польщі інвестиційний податковий кредит застосовується за такою схемою:
інвесторові дозволяється зменшувати оподатковувану базу на 50% від вартості
придбаного нового технологічного обладнання, продукованого польськими
науково-виробничими інституціями. Одночасно інвестори отримують перевагу
у вигляді нарахування підвищених норм амортизації, що передбачені для
такого інноваційного обладнання, тобто отримують інвестиційну податкову
знижку.
З-поміж
інструментів,

застосовуваних
спрямованих

на

у

країнах

ЄС

специфічних

податкових

стимулювання

інноваційної

діяльності,

високоефективними є інвестиційні податкові кредити, які застосовують
Франція та Норвегія. Податковий кредит у Франції надає щедру підтримку
молодим малим та середнім підприємствам, для яких витрати на НДДКР
становлять не менше 15% загальних витрат. Вимога новизни досліджень і
розробки відповідає передовій практиці («новий для всього світу»). Можливість
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негайного повернення і короткий час відповіді означає, що підприємства
можуть швидше отримати фінансування. Податковий кредит SkatteFUNN у
Норвегії є широко поширеною схемою пільгового оподаткування МСП.
Процедура подачі заявки на податковий кредит в області НДДКР досить
проста: підприємства можуть подати заявку в режимі онлайн, є єдине
агентство,

а

також

доступні

кілька

шляхів

реалізації

інвестиційного

податкового кредиту [240, с. 8].
Важливо відзначити, що в Україні ініціативи із запровадження
інвестиційного податкового кредиту, згідно з яким частину суми нарахованого
податку на прибуток підприємство може списати на інвестиції, вкладені в нове
виробництво чи обладнання, не були реалізовані до кінця. Хоча цей вид
податкового стимулювання інвестицій в основний капітал у контексті реалізації
євроінтеграційного вектору розвитку є актуальним, оскільки може підвищити
інвестиційну

привабливість

України

та

дати

поштовх

до

розвитку

високотехнологічних видів діяльності.
За прогнозами експертів найближчим часом зростатиме значення
економічних заходів державного регулювання, що проводяться безпосередньо в
регіонах. Термін «регіональні інноваційні системи» у західних країнах з’явився
на початку 1990-х рр. і був пов’язаний з феноменом випереджаючого
інноваційного розвитку низки регіонів окремих країн. Частково причиною
цього є те, що саме в регіонах і на місцевому рівні малі підприємства можуть
отримати відчутну підтримку [241, с. 361]. В Україні заплановано реалізувати
програму залучення інвестицій через призму децентралізації, сформувавши
районні програми залучення інвестицій. Це передбачено в межах вектору
економічного зростання, дотримання якого схвалено Указом Президента
України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 у Стратегії сталого розвитку «Україна –
2020».
У даному контексті корисним може виявитись досвід Польщі, де місцеві
органи влади надають преференції (у т. ч. податкові), спрямовані на
стимулювання інвестицій:
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–

звільнення від податку на нерухоме майно, що надається місцевими
органами самоврядування, виходячи з цілей формування капіталу або
рівня зайнятості в регіоні;

–

субсидії зайнятості – грошова підтримка, що зазвичай надається
місцевими службами зайнятості інвесторам, що створюють нові робочі
місця;

–

негрошову допомогу – допомога у формі попереднього освоєння земель,
покращення місцевої інфраструктури та земель, підтримки у наборі
персоналу, сприяння заключенню контрактів на закупівлю тощо
[242, с. 9].
В Україні для підвищення фінансової спроможності місцевих громад,

зокрема

у

контексті

інвестиційного

можливостей

стимулювання,

формування

реалізується

відповідних

реформування

напрямів
місцевого

самоврядування та територіальної організації влади в Україні [150]. Водночас,
сучасний стан місцевих бюджетів в Україні свідчить про фінансову
неспроможність щодо реалізації інвестиційних стимулів, спрямованих на
розвиток регіонів. Згідно висновків І. О. Луніної, «очевидною є фінансова
неспроможність більшості сільських бюджетів у 2015 р. реалізувати власні
повноваження сільських рад щодо забезпечення соціально-економічного
розвитку сільських громад і поселень»[243, с. 28].
На подолання цього протиріччя спрямована Стратегія реформування
системи управління державними фінансами України на 2017–2021 рр.
(СУДФ), основна мета якої полягає у побудові «сучасної та ефективної
системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні
державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх
відповідно до пріоритетів розвитку держави у середньо– та довгостроковій
перспективі» [244]. Про досягнення цілей, визначених Стратегією, звітують
профільні міністерства та відомства, окремо створено Національну раду
реформ, що складається з цільових команд реформ, яких виокремлено вісім,
серед яких і команда з децентралізації, що підтверджує її пріоритетне значення.
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Як було встановлено у другому розділі дисертаційного дослідження, на
сучасному етапі Україна характеризується низьким рівнем інвестування у
нематеріальні активи, які є базою для інноваційного розвитку, що обумовлює
низьку частку високотехнологічної продукції у валовому випуску та експорті.
Саме тому на цьому етапі має удосконалюватись державний механізм їх
підтримки: необхідно розробляти податкові стимули для підприємств, які
інвестують в інновації, а також надавати податкові преференції у вигляді
списання витрат на дослідження і розробки, які пов’язані з реальною
економічною діяльністю. За висновками В. К. Хаустова, «Період заміщення
технологічних укладів створює для таких країн, як Україна, унікальні
можливості для модернізації на основі інтелектуалізації економіки» [245, с. 92].
Базові заходи щодо створення сприятливого інвестиційного середовища в
Україні мають стратегічний характер, тобто їх результати будуть осяжними у
довгостроковій перспективі. За визначенням Г. Колодко, «Тривалий період у
категоріях економіки – такий, у якому в результаті нагромадження капіталу й
реалізованих інвестицій підвищується рівень продуктивних сил і слідом за цим
запускається весь процес зростання виробництва», тоді як «Коротким для
економіки вважається такий період, за який продуктивні сили (а отже, і
пов’язані з ними технології) незмінні. … Масштаб зростання обмежений
величиною існуючих резервів» [246, c.284]. Таким чином, у короткостроковому
періоді головним завданням є забезпечення достатніх обсягів ресурсів для
розвитку, доступних суб’єктам господарювання. Важливу роль у вирішенні
цього завдання відграє реалізація ефективних податкових заходів щодо
створення сприятливих умов для нарощування інвестицій. В умовах України до
таких заходів, у першу чергу, відносяться податкові стимули, які можуть
компенсувати

загальну

непривабливість

умов

господарювання

і

у

короткостроковій перспективі спричинити до створення ринкових ніш,
привабливих для інвесторів.
П’ятіркою країн ЄС, у яких високотехнологічні галузі є головними
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драйверами

економічного

зростання

та

складають

ядро

п’ятого

і

є

перспективними для переходу до шостого технологічного укладу є Фінляндія,
Швеція, Данія, Німеччина та Австрія. У зазначених країнах найважливішими з
інструментів непрямого стимулювання інвестицій у науково-дослідницьку
діяльність є податкові пільги. На відміну від зазначених країн, в Україні
домінують технології четвертого технологічного укладу, що консервують
низьку конкурентоспроможність продукції [247, с. 106]. Тому, не дивлячись на
те, що в цілому всі види інвестиційних стимулів показують значну
гетерогенність у їх структурі і практиці імплементації, що пов’язано із
особливостями галузей різних країн та в їх податковому законодавстві, все ж
для України практика розвинутих країн у сфері податкового стимулювання
високотехнологічних інвестицій представляє собою значні можливості для
удосконалення власної системи пільгового оподаткування, її збалансування з
вимогами Директив ЄС, зокрема у рамковому законі про державну допомогу в
Україні, який набув чинності 8 серпня 2017 р.

Для України досвід ЄС

допомагає визначити, які підходи до надання державної допомоги найменше
викривляють ринковий механізм, а застосування контрольних механізмів ЄС
може сприяти виконанню міжнародних зобов’язань України.
Згідно з Рамковими положеннями Співтовариства щодо державної
допомоги дослідженням, інноваціям та розвитку (2006/С 323/01) для прийняття
рішення на користь заходів державної допомоги, повинен бути оцінений
позитивний вплив від такої державної допомоги. Для цього заходи державної
допомоги мають відповідати таким критеріям:
–

бути спрямованими на визначену ціль спільного інтересу

(наприклад,

економічне

зростання,

ріст

зайнятості,

охорона

навколишнього середовища);
–

направлятись на боротьбу з проявами неефективності ринку;

–

справляти позитивний вплив на торгівлю, що компенсуватиме

викривлення конкуренції.
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Україні, в рамках євроінтеграційного вектору розвитку, також потрібно
орієнтувати заходи податкового стимулювання інвестицій на аналогічні
критерії. Це не лише дозволить виконувати взяті Україною зобов’язання в
рамках міжнародних договорів, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС [248], але й забезпечить проведення продуманої інвестиційно-інноваційної
політики з імплементацією відповідних податкових стимулів, спрямованих на
науково-технічне оновлення виробництва з підвищенням його технікоекономічних показників, що особливо актуально в умовах звуженого
відтворення основного капіталу.
Наприклад, на підтримку виконання положень, задекларованих у стратегії
«Європа 2020» [249] та «розумного» зростання, зокрема «інтелектуальних
енергосистем» (англ. The Smart Grids Task Force, SGTF) [250], акцентування
податкових пільг в країнах ЄС поширилось на наукові дослідження та розробки
як базис потенціальних нововведень для визначеного сегменту підприємств з
метою подальшої підтримки їх інноваційної діяльності. Тобто створене коло
«від ідеї – до впровадження її у виробництво» з відповідною системою
фіскальної підтримки. Зокрема, згідно єдиних, уніфікованих принципів
оподаткування на Спільному ринку ЄС (англ. The Common Consolidated
Corporate Tax Base, CCCTB), що були імплементовані у 2016 р.[196],
передбачається підтримка інновацій через надання податкових пільг НДДКР
(англ. research and development, R&D), які пов’язані з реальною економічною
діяльністю. Цей принцип цілком відповідає більш раннім положенням
податкового реформування в ЄС, яке прийшлось в основному на 2014 р. Так, у
2014 р. більшість країн ЄС запровадили спеціальні податкові стимули в рамках
програми стимулювання наукових досліджень та інноваційно-інвестиційної
діяльності. Згідно стратегії «Європа 2020», інвестування у НДДКР має досягти
рівня 3% ВВП, для чого, зокрема, у 2014 р. було започатковано безпрецедентну
програму з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», яка покликана сприяти
збільшенню числа інноваційних технологій, відкриттів і перспективних
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розробок шляхом просування ідей від наукових лабораторій на ринок. У 2015 р.
26 держав-учасниць ЄС використовували податкові пільги для стимулювання
інвестиційно-інноваційної діяльності. Ця практика також поширена в інших
розвинених країнах за рамками ЄС, включаючи США, Канаду, Японію, Китай,
Південну Корею.
В Австрії, починаючи з 2015 р., збільшено премію з податку на прибуток,
яка полягає у грошовій виплаті у розмірі певної пропорції від витрат на
НДДКР, з 10 % до 12%. При цьому самі витрати на НДДКР повністю
вираховуються з оподатковуваної бази у момент їх нарахування. Для отримання
інвестиційної податкової премії, необхідно надати експертний звіт, наданий
Австрійською організацією з просування наукових досліджень (FFG), який
підтверджує приналежність витрат до витрат на дослідження і розробки.
Важливою відмінністю інвестиційної податкової премії від інвестиційного
податкового кредиту є те, що перша надається навіть збитковим підприємствам.
Так як в Україні значна кількість підприємств є збитковими, цей вид
податкового стимулювання високотехнологічних інвестицій може мати
важливе прикладне значення.
Словаччина характеризується високим податковим навантаженням на
інвестиції в основний капітал, що обумовлено країнним ризиком інвестування
та високою ставкою податку на прибуток підприємств – 22%. Водночас, у
Словаччині функціонує досить розгорнута система податкового стимулювання
високотехнологічних інвестицій. Так, у 2016 р. запроваджено інвестиційну
податкову «супер-знижку» на витрати на НДДКР у розмірі 125%. Так звана
«супер-знижка» може бути застосована платником податків, який реалізує
проект НДДКР і зазнає витрат, які є частиною економічного результату,
пов’язаного з таким проектом. Чисту податкову базу, з якої вже вирахували
витрати, можна ще зменшити на витрати, пов’язані з реалізацією проекту
НДДКР, у такому розмірі:
–25% витрат, понесених на НДДКР в податковому періоді;
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–25% від заробітної плати – якщо працівник приймає участь у
проекті НДДКР в податковому періоді, з ним було заключено трудовий
контракт, він є громадянином ЄС молодше 26 років і одержав відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень менше двох років тому;
–25% витрат, понесених в податковому періоді на НДДКР, якщо ці
витрати

перевищують

витрати

на

НДДКР,

понесені

протягом

попереднього податкового періоду.
До витрат, які можуть бути вирахувані з податкової бази, застосовуються
жорсткі заходи контролю – вони повинні обліковуватись окремо від інших
витрат платника податків, бути зареєстрованими в окремих регістрах витрат, з
розбивкою по окремим проектам та бухгалтерським операціям. Ці записи
повинні відповідати вимогам прозорості і вимогам до надання права на
вирахування; обов’язок з доведення такого права лежить на платникові
податків. Якщо витрати, пов’язані з НДДКР, лише частково пов’язані з
реалізацією НДДКР, процедура вирахування витрат приміняється лише
стосовно

останніх.

Визнання

витрат

базується

на

правилах

обліку

нематеріальних активів. Примітно, що у всіх країнах ЄС при наданні
інноваційних податкових пільг значна увага приділяється контролю та
визнанню витрат такими, що відносяться до НДДКР.
Таким чином, на основі аналізу зарубіжного досвіду податкового
стимулювання інвестиційної та інноваційно-інвестиційної діяльності, для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи можна
запропонувати впровадження таких податкових пільг, які діятимуть:
–

через призму елементів податку на прибуток підприємств:
 запровадження пільгової ставки податку для реінвестованого

прибутку;
 запровадження

податкових

стимулів,

направлених

на

інвестиційно-інноваційну діяльність: інвестиційного та інноваційного
податкових кредитів за прикладом більшості країн ЄС, інвестиційної

178

податкової

знижки

за

прикладом

Словаччини,

інвестиційної

податкової премії за прикладом Австрії;
–

через

призму

елементів

податку

на

додану

вартість:

застосування зниженої ставки податку для операцій, які відбуваються у
рамках реалізації інвестиційних проектів;
–

через

призму

податкового

адміністрування:

здійснення

податковими органами контролю за порушеннями у застосуванні
податкових пільг, направлених на зниження податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал, а також контролю за віднесенням
витрат, пов’язаних з НДДКР, до витрат на реалізацію досліджень і
розробок; це дасть змогу стимулювати лише ті дослідження і розробки,
що пов’язані з реальною економічною діяльністю;
–

через призму банківського кредитування: надання пільгових

кредитів інвесторам на державно-комерційній основі;
–

через призму регіональної децентралізації: звільнень від

сплати деяких видів місцевих податків за прикладом Польщі.
Зазначені заходи, за умови раціонального їх впровадження, а також при
використанні кращого закордонного досвіду щодо реформування систем
оподаткування інвестицій в основний капітал, сприятимуть оновленню
вітчизняної податкової системи до рівня сучасних європейських зразків та
підвищенню рівня інвестиційної привабливості національної економіки.
Перелічені заходи щодо зниження рівня податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал в Україні не суперечать протікаючим процесам
гармонізації

національного

податкового

законодавства

з

існуючими

директивами та правилами Європейського Союзу. Застосування цих стимулів
створить додаткові можливості для модернізації економіки на основі освоєння
вищих технологічних укладів (біо- і лазерні технології, наноматеріали,
трансформація охорони здоров’я, телекомунікацій, сільського господарства,
авіа-, судно-, приладобудування та ряду інших галузей) та зможе дати поштовх
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структурній перебудові економіки і сприяти забезпеченню її стійкості.
Конкретні напрями реалізації зазначених специфічних податкових стимулів
мають бути передбачені у Законі України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання»[251]. Збалансування податкових стимулів з правилами ЄС
повинно бути окремим результатом імплементації СУДФ, що в перспективі
призведе до однорідності, однотипності та співставності складових податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні та державах ЄС.
Висновки до третього розділу
У

третьому

розділі

дисертаційного

дослідження

обґрунтовано

методичний підхід до оцінки податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал з урахуванням країнного ризику; здійснено порівняльну
оцінку податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні та
державах ЄС з урахуванням та без урахування країнного ризику; визначено
пріоритетні напрями розвитку податкової системи України у частині
стимулювання інвестицій в основний капітал у контексті євроінтеграційних
процесів.
На основі аналізу податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал із використанням показників ефективної маржинальної та ефективної
середньої податкових ставок в Україні та державах ЄС у період 2011-2016 рр.
зроблено висновок про те, що за однакових економічних та фінансових умов
податкове навантаження на інвестиції в основний капітал в Україні не
перевищує його середнє значення по країнах ЄС. В окремі роки таке
навантаження в Україні є навіть нижчим від середньоєвропейського рівня
(2014 р.), що пов’язано із зниженням номінальної ставки податку на прибуток
підприємств (з 19% у 2013 р. до 18% у 2014 р.) та зниженням дохідності
альтернативного варіанту розміщення інвестиційних ресурсів внаслідок
запровадження оподаткування доходів від банківських вкладів населення
(16,5% включаючи військовий збір).
Вибір країни для ефективного вкладення коштів в умовах глобалізації,
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коли активізуються процеси конкурентної боротьби за капітал, вимагає
врахування не тільки впливу власне податків, які повинен сплачувати інвестор,
але й врахування ризиків інвестування, які притаманні економіці конкретної
країни. При інвестуванні в країни з високим рівнем ризику, до яких відноситься
Україна, інвесторові необхідна вища норма дохідності інвестиційного проекту.
У зв’язку з чим, у дисертаційному дослідженні запропоновано удосконалити
методичний підхід до визначення норми дохідності до оподаткування на
додаткову одиницю інвестицій (

~
р ) шляхом введення у розрахунок показника

премії за ризик на інвестований капітал в певній країні. Така премія показує,
наскільки більшу норму дохідності необхідно отримати інвестору в країні з
високим інвестиційним ризиком, щоб досягти рівня дохідності інвестицій у
низькоризиковій країні.
Згідно з нашими оцінками ефективних податкових ставок в Україні та у
державах ЄС, здійсненими за однакових умов щодо норм амортизації та
структури джерел фінансування інвестиційного проекту, в 2016 р. ефективна
маржинальна податкова ставка з урахуванням премії за ризик на інвестований
капітал в Україні становила 87,1%, тоді як у середньому по 25 державах ЄС –
60,7%, а ефективна середня податкова ставка з урахуванням премії за ризик на
інвестований капітал – 67,1%, тоді як в середньому по 25 державах ЄС – 45,3%.
Аналіз прикладних можливостей оцінки податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал на основі ефективних податкових ставок з
урахуванням країнного ризику засвідчує можливість застосування такого
підходу як для порівняльного аналізу податкового навантаження на інвестиції в
основний капітал в країнах з різним рівнем економічного розвитку, так і при
розробці податкових важелів впливу на інвестиції в основний капітал у
конкретних країнах.
Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал з урахуванням
країнного ризику інвестування в Україні на 22–27 в.п. вище, ніж відповідне
податкове навантаження в державах ЄС. За таких умов, розвиток інвестиційної
діяльності

в

Україні

потребує

застосування

механізмів

податкового
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стимулювання інвестицій в основний капітал.
Для зменшення негативного впливу країнного ризику на здійснення
інвестицій

в

стимулювання

Україні
інвестицій

можуть
в

застосовуватись

основнйи

капітал,

заходи
зокрема

податкового
розроблені

з

урахуванням досвіду держав ЄС. Систематизація та узагальнення форм і
методів податкового стимулювання інвестицій в країнах ЄС показує, що
найбільші преференції в них мають інноваційні інвестиції, які надаються
більшістю країн ЄС. Політика податкової підтримки інноваційних інвестицій та
науково-дослідницької діяльності, як правило, включає такі механізми:
звільнення від оподаткування прибутку, який направляється на інноваційноінвестиційну

діяльність,

прискорена

амортизація

нового

обладнання,

інвестиційний податковий кредит, інвестиційна податкова премія, пільгове
кредитування. Загальною умовою надання податкових пільг в країнах ЄС є
наявність позитивного впливу від них, що проявляється в економічному
зростанні, рості зайнятості, охороні навколишнього середовища.
Важливою умовою ефективного податкового стимулювання інвестицій з
боку держави є та, що при запровадженні податкових пільг необхідно
підвищувати контроль за цільовим використанням пільгових коштів з
моніторингом реалізації відповідних інвестиційних проектів.
Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки третього
розділу дисертації, знайшли відображення у таких наукових працях автора:
[252, с. 18–24], [253, с. 100–107], [254, с. 197–199], [255, с. 36–38], [256, с. 259–
262], [257, с. 171–174].
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ВИСНОВКИ
У дисертації запропоновано вирішення науково-практичного завдання з
оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал. За підсумками
проведеного

дослідження

розроблено

пропозиції

щодо

удосконалення

податкового стимулювання інвестицій в основний капітал в Україні.
Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки.
1. У забезпеченні умов сталого економічного зростання важливу роль
відіграє оподаткування, яке впливає на рішення економічних суб’єктів про
здійснення інвестицій в основний капітал. Узагальнення досліджень різних
аспектів впливу податків на процеси інвестування дозволило з’ясувати, що
дохідність інвестованого капіталу є базовим показником для аналізу
детермінант інвестиційної діяльності, до яких зокрема належить податкове
навантаження. Вплив податків на інвестиції в основний капітал реалізується
через оподаткування доходів, одержаних від реалізації інвестиційних проектів.
2. Сучасні теоретичні та емпіричні дослідження впливу податків на
інвестиційні процеси базуються на застосуванні інструментарію маржинального
аналізу, що дозволяє визначити обсяги коштів, які мають бути інвестовані для
отримання доходу певного розміру. За такого підходу оцінка впливу податків на
інвестиції ґрунтується на показнику норми дохідності інвестованого капіталу, на
яку розраховують інвестори або кредитори. Оподаткування доходів від реалізації
інвестиційних проектів формує податкове навантаження на інвестиції та змінює
норму дохідності інвестованого капіталу. При цьому норма дохідності капіталу,
інвестованого у реальний сектор економіки, з огляду на неоднакову вартість
фінансування інвестицій з різних джерел (проценти по кредитах, дивіденди за
акціями), залежить від вибору джерел їх фінансування та альтернативної
дохідності інвестованого капіталу. Згідно з положеннями сучасних інвестиційних
теорій, на дохідність інвестицій впливає також ризик інвестування: чим більшим
він є, тим вищою має бути норма дохідності інвестованого капіталу.
3. Узагальнення головних підходів до оцінки податкового навантаження
вказує на те, що більшість з них будуються на ex-post аналізі, тобто полягають

183

у віднесенні обсягів податків, сплачених економічними суб’єктами, до
відповідних податкових баз або джерел сплати. Тим часом оцінка податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал повинна визначати вплив умов
оподаткування та ризиків інвестування не тільки на фактичну, але і на
очікувану дохідність майбутніх інвестиційних проектів. Тому для оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал у дисертації
запропоновано застосовувати показники ефективних податкових ставок
(маржинальної та середньої), які показують вплив податків на дохід, який може
бути отриманий інвестором при певному ризику. Застосування таких
податкових ставок забезпечує коректність міжнародних порівнянь податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал та дозволяє визначати
конкурентний рівень дохідності інвестиційних проектів.
4. Для оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в
Україні необхідно враховувати пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів
прямі податки з підприємств і з фізичних осіб (на прибуток підприємств, на
доходи фізичних осіб, на нерухоме майно), а також показники, що відображають
ризик втрати доходу внаслідок зростання рівня інфляції та ризик неодержання
доходів від альтернативних вкладень капіталу. Оцінка податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал в Україні у 2011–2016 рр., здійснена на основі
запропонованого підходу, засвідчила, що найбільш істотний вплив на показники
ефективних податкових ставок справила інфляція. Так, у 2013 р., коли
середньорічний темп інфляції, визначений як різниця між річним індексом
споживчих цін та 100%, був на рівні мінус 0,3%, ефективна середня податкова
ставка становила 13,7%, тоді як у 2015 р., при середньорічному темпі інфляції
48,7%, ефективна середня податкова ставка зросла до 60,2%. Це зумовлено тим,
що при зростанні рівня інфляції інвестиційний проект повинен мати більш високу
дохідність, що передбачає сплату більшого обсягу податків.
5. Оцінка податкового навантаження на інвестиції в основний капітал,
здійснена на основі припущення щодо однакових макроекономічних умов в
Україні та державах ЄС (рівень інфляції – 2%, реальна процентна ставка на

184

фінансовому ринку – 5%), засвідчила, що в Україні у 2016 р. воно було нижчим,
ніж у 12 державах ЄС і ніж у середньому по 28 державах ЄС. Отримані оцінки
показують, що за таких макроекономічних умов податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал в Україні не може бути віднесене до факторів, які
перешкоджають інвестиційній діяльності.
На відміну від залучення акціонерного капіталу, яке передбачає виплату
дивідендів і сплату відповідних податків, використання банківського кредиту
надає право на вирахування сплачених процентів з податкової бази податку на
прибуток підприємств. Отже, інвестиції в основний капітал, які фінансуються
за рахунок банківського кредиту, характеризуються нижчим податковим
навантаженням порівняно з інвестиціями в основний капітал, які фінансуються
за рахунок акціонерного капіталу. Але в умовах обмеженості доступу
інвесторів до банківського кредиту в Україні такі переваги банківського
фінансування інвестиційних проектів практично втрачаються.
6. Здійснене дослідження дало можливість розвинути методичний підхід
до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, який
базується на визначенні ефективних податкових ставок (маржинальної та
середньої), шляхом урахування впливу країнного ризику інвестування на норму
дохідності інвестованого капіталу. Це дозволяє отримати більш коректну
оцінку

інвестиційної

привабливості

країн,

яка

враховує

податкове

навантаження, викликане ризикованими умовами ведення бізнесу. У 2016 р.
ефективні податкові ставки з урахуванням країнного ризику в Україні були на
20 в. п. вищими, ніж у середньому по 25 державах ЄС. Це вказує на нижчу
інвестиційну привабливість України порівняно з державами Євросоюзу.
7. Як показало дослідження, зміни до вітчизняного податкового
законодавства щодо прискореної амортизації основного капіталу, запроваджені
у 2011 р., спричинили зростання обсягів амортизації, що нарахована суб’єктами
господарювання, на 80%. Незважаючи на це, частка амортизаційних
відрахувань у структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал в
Україні не збільшилась і становила у 2010–2016 рр. в середньому 11%, тоді як у
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розвинутих країнах вона сягає 60%. З огляду на це, зроблено висновок про
низьку ефективність інструмента прискореної амортизації основного капіталу в
Україні в умовах дефіциту фінансових ресурсів для фінансування поточної
діяльності суб’єктів господарювання.
8. Запропонований у дисертаційному дослідженні методичний підхід до
оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал може бути
використаний

для

прогнозної

характеристики

варіантів

податкового

реформування в Україні з урахуванням як окремих умов макроекономічного
середовища (зокрема, рівня інфляції), так і країнного ризику в цілому.
Зазначений підхід може застосовуватись при оцінці результатів розширення
переліку об’єктів основного капіталу, для яких діє прискорена амортизація,
надання пільг з податку на прибуток підприємств, зміни пов’язаних з
реалізацією інвестиційних проектів номінальних ставок прямих податків з
підприємств і фізичних осіб.
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EconLit, Index Copernicus).
Назукова Н. М. Удосконалення методичного підходу до оцінки податкового

10.

навантаження на інвестиції в основний капітал в умовах податкової конкуренції.
Економіка та держава. 2017. № 6. С. 100–107 (Scientific Indexing Services).
В іноземних наукових виданнях:
11.

Nazukova Nataliia. METR model for measuring tax burden on investment in

Ukraine.

MEST

Journal. Belgrade:

MESTE.

2015. Vol. 3.

pp. 37–47.

URL:

http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_III_3_1.pdf.
Назукова Н., Забловський А., Петруха С. Генезис та еволюція податкової

12.

детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної поведінки. Black Sea
Scientific Journal of Academic Research. 2015. vol. 23 issue 05. С. 20–25 (особистий
вклад: дослідження детермінант інвестиційних рішень суб’єктів господарювання в
контексті розвитку теоретичних концепцій інвестування).
У матеріалах науково-практичних конференцій:
13.

Троц (Назукова) Н. М. Податковий вплив на формування власних фінансових

ресурсів підприємств України. Удосконалення механізмів державного управління
та місцевого самоврядування: мат. наук.-практ. конф. за міжнар. участю
(10.04.2009. Київ: Вид.-полігр. центр Акад. муніцип. управл.). 2009. Ч.1. С. 264–
265.
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14.

Троц (Назукова) Н. М. Податковий вплив на формування прибутку та

амортизаційного ресурсу підприємств України. Вплив бюджетно-податкової
політики на соціально-економічний розвиток регіону: Тези доп. І міжнар. наук.практ. конф. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2009. С.137–139.
15.

Троц (Назукова) Н. М. ПДВ в Україні: необхідність звуження податкової бази.

Мат. IV міжнар. форуму молодих вчених «Ринкова трансформація економіки:
стан, проблеми, перспективи». Харків: ХНТУСГ, 2010. Т.2. С. 113–115.
16.

Троц (Назукова) Н. М. Амортизаційна політика в Україні. Зб. мат. ІІІ

міжнар. наук.-практ. конф. «Україна європейська: сучасні тенденції та
перспективи». Чернігів: ФОП О.А. Стельмах, 2010. С. 202–205.
17.

Троц (Назукова) Н. М. Фіскальна складова виробничої капіталізації в Україні.

Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.-практ.
конф. 21 жовт. 2010 р. Київ: КНЕУ, 2010. С. 312–314.
18.

Троц (Назукова) Н. М. Зміни в системі оподаткування податком на

прибуток та їх вплив на активи підприємств. Антикризові аспекти регулювання
економіки: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 2–4 грудня 2010 р. Харків,
2010. С. 128–130.
19.

Троц (Назукова) Н. М. Оподаткування бізнесу та населення в Україні:

необхідність

зниження

податкового

навантаження.

Адміністративне

судочинство в державному механізмі захисту прав платників податків: зб. тез
наук.-практ. семінару. Ірпінь: НУДПС України. 2011. С. 171–174.
20.

Троц (Назукова) Н. М. Економічна сутність та джерела фінансування

активів

підприємств.

Мат.

всеукр.

наук.-практ.

інт.-конф.

«Ринкова

трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». Харків: ХНТУСГ,
2011. Т. 2. С. 184–187.
21.

Троц (Назукова) Н. М. Стан фінансових ресурсів суб’єктів реального

сектору економіки. Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціальноекономічного розвитку в Україні: зб. наук. праць за мат. круглого столу 17
травня 2012 р. та наук.-практ. інт.-конф. Київ, 2012. С. 262–264.
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22.

Троц (Назукова) Н. М. Вплив змін податкового законодавства на фінансові

ресурси суб’єктів господарювання. Науковий вісник Рівненського інституту
ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. 2013.
№ 2. URL: http://www.univerua.rv.ua/VNS2-2013/Troc.pdf.
23.

Троц (Назукова) Н. Н. Особенности применения НДС в Украине.

Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их
решения: мат. 3-й междунар. науч.-практ. конф. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.,
2013. Том 2. С. 241–245.
24.

Назукова Н. М. Характеристика основних інвестиційних податкових пільг

в Україні в умовах запровадження Податкового кодексу. Наука як рушійна
антикризова сила: міжн. конф. Київ: Центр наук. публ., 2014. С. 57_59.
25.

Назукова

Н.

М.

Європейський

досвід

моніторингу

податкового

стимулятора інвестиційної активності суб’єктів підприємницької діяльності.
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб.
мат. наук.-практ. конф. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. 2015. С. 259–262.
26.

Назукова Н. М. Еволюція економічної категорії «основний капітал» у

контексті його предметно-речового складу та участі у виробничому процесі.
Глобальні проблеми економіки та фінансів: зб. тез наук. робіт ІІІ міжнар. наук.практ.

конф.

Київ–Прага–Відень. Фінансово-економічна

наукова

рада.

2015. С. 127–136. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/september/383.
27.

Nazukova N. Tax component of national investment priorities realization

in Ukraine in light of the European experience. Мат. наук.-практ. конф.
"Інноваційні

ідеї

в

економічній

науці:

пошуки

вирішення

сучасних

проблем". Київ: НаУКМА «Інноваційна лабораторія». 2016. С. 36_38. URL: http:/
/economics.ukma.edu.ua/sites/default/files/Materiali_konferencii_NaUKMA_24_25_
berznia_2016.pdf.
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28.

Назукова Н. М., Кумков Д. Л. Оцінка корупційної складової податкового

навантаження на інвестиції в Україні. Зб. «Соціально-економічний розвиток
систем

фінансів

і

управління

в

інноваційному

середовищі:

проблеми,

ефективність, перспективи». Харків, 2016. С. 197–199 (особистий вклад:
дослідження впливу корупційних платежів на податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал, здійснене на базі ефективних податкових ставок).
29.

Назукова Н. М. Шляхи зниження рівня податкового навантаження на

інвестиції в основний капітал в Україні в умовах євроінтеграційного вектору
розвитку. ІІ наук.-практ. інт.-семінар до Дня науки «Фіскальна політика в
умовах макроекономічної стабілізації». Ірпінь, 2017. URL: http://ndi-fp.nusta.
com.ua/thesis/530/.

ДОДАТОК В
Основні детермінанти здійснення інвестицій суб’єктами господарювання
Назва теоретико-методологічного підходу або
моделі

Детермінанти здійснення інвестицій, що
розглядаються в теоретико-методологічному
підході або моделі

Акселеративна модель

Зростання попиту або обсягу випуску

Теорія ліквідності

Прибутковість (розмір)

Неокласична інвестиційна теорія (реальні
інвестиційні і фінансові інвестиційні рішення
розмежовані)
Модифікована неокласична модель (putty-clay,
напівжорстка модель)
Q-теорія інвестування
Інформаційна теорія інвестування
Рівняння Ейлера
Теорія необоротних активів
Опортунізм, проблема «заручника»

Автори теоретико-методологічного підходу
або моделі
Дж. М. Кларк (1917), Х. Чінері (1952),
Л. М. Кйок (1954), Р. Ейзнер та Р. Строц (1963)
Дж. Даесенбері (1958), Р. Мейєр і Е. Кух (1957),
Е. Кух (1963), Г. Дональдсон (1961)

Норма дохідності інвестованого капіталу
(вартість капіталу)

Д. Йоргенсон та ін. (1963, 1966, 1967, 1971),
Д. Йоргенсон та К. Сіберт (1968)

Відносні ціни на капітал

Ч. Бішофф (1971)

Ринкова вартість підприємства, вартість
заміщення капіталу
Інформаційна асиметрія, розподіл кредитних
ресурсів
Витрати регулювання
Взаємодоповнюваність активів, незворотні
витрати, обмеженість основного капіталу
Поведінкова специфіка інвестиційних
процесів

В. Брайнард та Дж. Тобін (1968), Дж. Тобін
(1969)
Дж. Стігліц та Е. Вейсс (1981), Б. Грінволд та
ін. (1984), С. Майєрс та Н. Майлуф (1984)
Ф. Хаяші (1982)
Г. Джонсон (1956), Д. Джонсон і C. Л. Куенс
(1972), А. Балманн та ін. (1996)
Ж. Тіроль (1988), О. Вільямсон (1975)

Теорія реальних опціонів

Невизначеність та незворотність інвестицій

К. Генрі (1974), Р. Макдональд та Д. Сігель
(1986), Р. Піндик (1991), А. Діксіт та Р. Піндик
(1994)

Порогові моделі технології прийняття рішень

Розмір підприємства, людський капітал,
термін використання технології

П. Девід (1969)

Дифузна модель інноваційних змін (інноваційна
географія впровадження технологій та їх поширення)

Відстань, витрати транспортування

Е. Роджерс (1962)

Джерело: складено автором на основі Karin Kataria, Jarmila Curtiss and Alfons Balmann. Drivers of Agricultural Physical Capital
Development: Theoretical Framework and Hypotheses. URL:http://aei.pitt.edu/58521/1/Factor_Markets_18.pdf; K. Lieser, A. P. Groh. The
Determinants of International Commercial Real Estate Investments. IESE Business School. University of Navarra. WP-935. 2011.
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ДОДАТОК Г
Опубліковані авторські формульні підходи до розрахунку рівня податкового навантаження
№
п/п
1.

Автори підходу до визначення
податкового навантаження
Х. З. Махмудов

Основна формула розрахунку податкового навантаження
Коефіцієнт пільгового оподаткування:
Кп 

С пп ,
С сп

де Спп – загальна сума податкових пільг, отримана підприємством у досліджуваному періоді, Ссп – загальна
сума податкових платежів без урахування єдиного соціального внеску.
Коефіцієнт корисності податкових пільг:
К кпп 

І ,
П

де п І – інвестиції за рахунок отриманих податкових пільг, П – прибуток підприємства до оподаткування.
Коефіцієнт оподаткування доходів:
К од 

Пц
,
ВД

де Пц – сума податків, що включаються до ціни товару (податок на додану вартість, ПДВ, мито); ВД валовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по- слуг) згідно з податковим обліком.
Коефіцієнт оподаткування витрат:
К ов 

Пв ,
В

де Пв - сума податків, що відносяться на витрати виробництва (пода- ток на землю, екологічний податок); В
- сума витрат підприємства.
Коефіцієнт рівня оподаткування доданої вартості:
П ,
О дв 
ДВ
де ∑ П - сума податкових платежів підприємства; ДВ – додана вартість, створена на підприємстві.
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2.

О. А. Фрадинський

Показник фіскального тиску на платників:
ПН 

ФПН  НПФ  Н - П  Зв   100% ,
ВВП

де ФПН − фактичні податкові надходження; НПФ − надходження до позабюджетних фондів; Н − недоїмка; П −
сума переплати; Зв − сума заборгованості держави із відшкодування (повернення) податків та зборів; ВВП −
валовий внутрішній продукт.
3.

4.

І. І. Долженко

В. Квасов

n

n

i 1

i 1

ПЗ нарах   ПЗ i   ПЗАi ,

де ПЗ1, ПЗ2, ... ПЗn  суми нарахованих за рік обов’язкових платежів, платником яких є підприємство
відповідно до його податкового поля, що виникли в процесі ведення господарської діяльності; ПЗА 1, ПЗА2, ...
ПЗАn  суми нарахованих обов’язкових платежів до виплати протягом року, що виникли у підприємства при
виконанні функцій податкового агента.
1. Коефіцієнти податкового навантаження в доходах:
ПНд дох1 

СП
* 100% ,
СВД

де СП – сукупні податки, сплачені підприємством; СВД – сукупні валові доходи, розраховані за правилами
податкового обліку.
ПНд дох2 

ПнП
* 100% ,
СВД

де ПнП – сума сплаченого підприємством податку на прибуток, СВД – сукупні валові доходи, розраховані за
правилами податкового обліку.
П
ПН дох3  с/в *100% ,
ВВ
де Пс/в – податки, які відносяться на собівартість продукції; ВВ – валові витрати підприємства.
2 . Коефіцієнт податкового навантаження доданої вартості:
ПН ДВ 

СП
* 100% , ДВ  ВОП  А  Пр
ДВ

де СП – сукупні податки, сплачені підприємством; ДВ – додана вартість, створена в процесі підприємницької
діяльності; ВОП – витрати на оплату праці, А – сума амортизаційних відрахувань, Пр – сума одержаного
прибутку.
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5.

В. І. Аранчій

Середній показник податкового навантаження:
1  ПДВ ПнП ПП прям ПП непрям
ПН   



4  ДВ
П
В
Д


 100% ,



де ПнП – податок на прибуток; Д – доходи підприємства; ПДВ – податок на додану вартість; ДВ – додана
вартість; П- прибуток підприємства.
6.

М. Н. Крейніна

ПНП 

Вир - ВВ - П
100% ,
П

де ПНП – показник податкового навантаження на прибуток, %; Вир – сума виручки, отриманої
підприємством, грн; ВВ – сума витрат на виробництво реалізованої підприємством продукції без податків, грн; П
– фактичний прибуток у розпорядженні підприємства, що залишається після сплати податків, грн.
7.

А. Кадушин,

Н. Михайлова.

ДВ

ВВ ,
 ПП  (Д  ПДВ  ДВ  Кзп  ДВ  Кам  ДВ  ОП  Ко)
ПН ДВ  ПДВ  Нзп  Кзп  ПД  (1  Нзп)  ОП 

де ПН ДВ - додана вартість, яка відраховується державі у вигляді податків, грн.; ПДВ – податок на додану
вартість, грн.; Нзп – нарахування на фонд оплати праці, грн.; Кзп – частка витрат на оплату праці в доданій
вартості, коефіцієнт трудомісткості виробництва; ПД – податок на доходи фізичних осіб, грн.; ОП – податки з
обороту (на користувачів автодоріг, відрахування на утримання житлового фонду, соціально-культурної сфери),
грн.; ВВ – валова виручка по галузі, грн.; ДВ – додана вартість по галузі, грн.; ПП – податок на прибуток
підприємства, грн.; Кам – частка амортизаційних відрахувань в доданій вартості; Ко – частка доданої вартості у
валовій виручці.
8.

Є. А. Кірова

ВПН 

ПП  СП
ПП  СП
100% 
100%
,
НСВ
ОП  СП  П  ПП

де ВПН – відносне податкове навантаження, %; ПП – податкові платежі, грн., СП – відрахування до
соціальних фонді, грн., НСВ – новостворена вартість,грн., ОП – витрати на оплату праці, грн., П – прибуток
підприємства, грн.
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9.

М. І. Литвин

T

ST
 100% ,
TV

де T- податкове навантаження на підприємство, %, ST- сума податків, грн., TV – сума джерела коштів для
сплати податків, грн.

Джерело: складено автором на основі [39], [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92], [93].
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ДОДАТОК Д
Формули для розрахунку показників, які включаються в оцінки
податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, згідно підходу
М. Девере і Р. Гріффіт
Джерелом наведених нижче формул є публікація М. Девере і Р. Гріффіт
«The Taxation of Discrete Investment Choices»[18] та звіт Центру європейських
економічних досліджень [19].
Норма дохідності після оподаткування на додаткову одиницю інвестицій
(s) розраховується за формулою (Д.1):
s

1  m i   
1 

,

(Д.1)

де коефіцієнти: s – норма дохідності після оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій; m – ставка податку на доходи по депозитах фізичних осіб; i – номінальна
процентна ставка на фінансовому ринку; π – темп інфляції (середній за рік).

Норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р )
відображає

суму

витрат

на

фінансування

інвестиційного

проекту

та

розраховується за формулою (Д.2):
~р  (1  A)      1              1     e  F  1     
1     1   
  1     1   

,

(Д.2)

де коефіцієнти: ~
p – норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю
інвестицій; А – частина вартості необоротних активів, які амортизуються, що зменшує
податкову базу з податку на прибуток підприємств; ρ – номінальна норма віддачі
інвестиційних ресурсів; γ – коефіцієнт податкової дискримінації; δ – економічна норма
амортизації; π – темп інфляції (середній за рік); τ – ставка податку на прибуток
підприємств; v - частка запасів, які підлягають оподаткуванню податком на прибуток
підприємств; e – ефективна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплаченого юридичними особами – власниками об’єктів нежитлової нерухомості;
F – вартість залучення інвестиційних ресурсів.

Частина вартості необоротного активу, на який нараховується амортизація (А),
зменшує

базу

оподаткування

податком

на

прибуток

підприємств

та

розраховується залежно від обраного методу нарахування амортизації за
формулами (Д.3) – (Д.4):

18

Devereux M., Griffith R. The Taxation of Discrete investment choices. Working Paper Series / The institute for fiscal
studies, 1999. No. W98/16. 62 p.
19
Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology, Project for the EU Commission TAXUD/2013/CC/1
20 Final Report 2016 / EU Kommission.
Mannheim. URL: http://www.zew.de/en/publikationen/effective-tax-levelsusing-the-devereuxgriffith-methodology-final-report-2016/?cHash=cd1beff16840b2d302fd63720247e358
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Продовження дод. Д
- Прямолінійний метод амортизації:
Т
 1   1  2
 1  
  
  ...  
 
А      
 1     1   
 1    

,

(Д.3)

де коефіцієнти: А – частина вартості необоротних активів, які амортизуються, що
зменшує податкову базу з податку на прибуток підприємств; τ – ставка податку на
прибуток підприємств; φ – податкова норма амортизації;  – номінальна норма
віддачі інвестиційних ресурсів; Т – період експлуатації необоротного активу.
- Метод зменшення залишкової вартості:

А    

1 


(Д.4)

,

де коефіцієнти: А – частина вартості необоротних активів, які амортизуються, що
зменшує податкову базу з податку на прибуток підприємств; τ – ставка податку на прибуток
підприємств; φ – податкова норма амортизації;  – номінальна норма віддачі інвестиційних
ресурсів.

Номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів (ρ) – це номінальна
процентна ставка на фінансовому ринку, що скоригована з урахуванням
прибутковості альтернативних варіантів інвестиційних вкладень (банківська
сфера та/або ринок цінних паперів). Розрахунок номінальної норми віддачі
інвестиційних ресурсів здійснюється за формулою (Д.5):
1 m
  
 1 z


  i


,

(Д.5)

де коефіцієнти:  – номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів; m – ставка
податку на доходи по депозитах фізичних осіб; z – ставка податку на приріст капіталу; i –
номінальна процентна ставка на фінансовому ринку.

Коефіцієнт податкової дискримінації (γ) оцінює переваги (з точки зору
оподаткування) виплати дивідендів над капіталізацією прибутку. Розрахунок
коефіцієнта податкової дискримінації здійснюється за формулою (Д.6):


1  d 
1  z  ,

(Д.6)

де коефіцієнти: γ – коефіцієнт податкової дискримінації; d – ставка податку доходи
фізичних осіб у вигляді дивідендів; z - ставка податку на приріст капіталу.
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Продовження дод. Д
Норма дохідності до оподаткування на додаткову одиницю інвестицій ( ~р )
включає також витрати, пов’язані із оподаткуванням приросту запасів
внаслідок збільшення їх обсягів або зростання цін на запаси. Основними
методами обліку запасів у міжнародній практиці є:


метод

ЛІФО

(запаси,

що

надійшли

останніми,

використовуються

першими). Застосовується у більшості європейських держав та, зокрема, в
сусідніх з Україною країнах ЄС – Румунії, Угорщині, Словаччині та
Польщі; не застосовується в Україні;


метод ФІФО (запаси, що надійшли раніше, використовуються раніше);



метод середньозваженої вартості вибуття запасів.
Застосування методу ЛІФО зумовлює зростання виробничої собівартості,

а отже – зменшення податкової бази. Таким чином, метод ЛІФО не збільшує
пов’язані з оподаткуванням витрати на інвестиційний проект. При застосуванні
методу ФІФО, навпаки, відбувається зниження виробничої собівартості, а отже
– збільшення

податкової бази, тому витрати на інвестиційний проект

зростають на суму відповідного збільшення розміру податку на прибуток, яка
дорівнює     . У випадку обліку запасів за методом ЛІФО ν=0; за методом
ФІФО – ν=1; за методом середньозваженої вартості – ν= 0,5.
Що стосується вартості залучення інвестиційних ресурсів (F), то, у
випадку фінансування інвестиційного проекту за рахунок нерозподіленого
прибутку, вона дорівнює нулю. У випадках фінансування за рахунок кредитів
або акціонерного капіталу (випуску акцій) вартість залучення ресурсів
оцінюється за формулами (Д.7)–(Д.8):
-

у випадку фінансування за рахунок акціонерного капіталу (FNE):

F NE  

  1     1  e 
 1 -   φ 
1 

,

(Д.7)

де коефіцієнти: FNE – вартість залучення інвестиційних ресурсів у випадку
фінансування інвестиційного проекту за рахунок акціонерного капіталу;  –
номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів;  – коефіцієнт податкової
дискримінації; e – ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплаченого юридичними особами – власниками об'єктів нежитлової нерухомості; τ –
ставка податку на прибуток підприємств; φ – податкова норма амортизації.
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Закінчення дод. Д
- у випадку фінансування за рахунок банківського кредиту (FDE):

F DE 

  1 -   φ  e     i  1   
1 

,

(Д.8)

де коефіцієнти: FDE – вартість залучення інвестиційних ресурсів у випадку
фінансування інвестиційного проекту за рахунок банківського кредиту;  – коефіцієнт
податкової дискримінації; τ – ставка податку на прибуток підприємств; φ – податкова
норма амортизації; e – ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,
сплаченого
юридичними
особами
–
власниками
об'єктів нежитлової нерухомості; ρ – номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів;
i - номінальна процентна ставка на фінансовому ринку.

Норма дохідності до оподаткування інвестиційного проекту з середньою
нормою прибутку по економіці (R*) розраховується за формулою (Д.9):
R* 

pr
1 r

,

(Д.9)

де коефіцієнти: R* - норма дохідності до оподаткування інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку по економіці; р - середня норма прибутку по економіці; r –
реальна процентна ставка на фінансовому ринку.

Норма дохідності після оподаткування інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку по економіці (R) розраховується за формулою
(Д.10):
R 


 p     1     r     1  A  1     е  F ,
1 r

(Д.10)

де коефіцієнти: R - норма дохідності після оподаткування інвестиційного проекту з
середньою нормою прибутку по економіці; γ – коефіцієнт податкової дискримінації; r – реальна
процентна ставка на фінансовому ринку; р - середня норма прибутку по економіці, що дорівнює,
за припущенням, 20% (р=0,2); δ – економічна норма амортизації; τ – ставка податку на прибуток
підприємств; А – частина вартості необоротних активів, які амортизуються, що зменшує податкову
базу з податку на прибуток підприємств;  – номінальна норма віддачі інвестиційних ресурсів;

e – ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого
юридичними особами – власниками об’єктів нежитлової нерухомості; F – вартість залучення
інвестиційних ресурсів.
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ДОДАТОК Е
Таблиця Е.1
Дозволені Податковим кодексом України мінімальні строки корисного використання об’єктів основного
капіталу за групами
Мінімальні
строки корисного
Склад та назва групи об’єктів основного капіталу, що амортизуються
використання,
років
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом
15
група 3 - будівлі,
20
споруди,
15
передавальні пристрої
10
група 4 - машини та обладнання , з них:
5
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації,
2
пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім
програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним
активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела
безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
група 5 - транспортні засоби
5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)
4
група 7 - тварини
6
група 8 - багаторічні насадження
10
група 9 - інші основні засоби
12
Джерело: складено автором на основі Податкового кодексу України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (пп.
138.3.3)
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Продовження дод. Е
Таблиця Е.2
Формули для розрахунку дозволених Податковим кодексом України методів амортизації груп об’єктів основного
капіталу

Назва
методу
амортизації
Прямолінійний

Метод
зменшення
залишкової
вартості

Формула для розрахунку амортизаційних
відрахувань

Групи об’єктів основного капіталу, до яких
дозволено застосування відповідного методу
амортизації

А = Ca : T,
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані
де A – річна сума амортизаційних відрахувань, грн./рік;
з будівництвом,
Са – вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
група 3 - будівлі,
Т – термін корисного використання об’єкта, що амортизується, група 3 - споруди,
років.
група 3 – передавальні пристрої,
група 4 - машини та обладнання (строком експлуатації як 5, так і
2 роки),
група 5 - транспортні засоби,
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі),
група 7 – тварини,
група 8 - багаторічні насадження,
група 9 - інші основні засоби.
1/т
А = Сз·(1 – (Cл : Сп) ),
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані
де A – річна сума амортизаційних відрахувань, грн./рік;
з будівництвом,
Cз – залишкова або первісна вартість об’єкта, що амортизується, на група 3 - будівлі,
дату початку нарахування амортизації, грн.;
група 3 - споруди,
Cл – ліквідаційна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
група 3 – передавальні пристрої,
Сп – первісна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
група 4 - машини та обладнання (строком експлуатації як 5, так і
т – термін корисного використання об’єкта, що амортизується, 2 роки),
років.
група 5 - транспортні засоби,
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі),
група 7 – тварини,
група 8 - багаторічні насадження.
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Закінчення дод. Е
Метод
прискореного
зменшення
залишкової
вартості
Кумулятивний
метод

Виробничий
метод

А = 2·Сз : Т,
де A – річна сума амортизаційних відрахувань, грн./рік;
Сз – залишкова вартість об’єкта, що амортизується, або первісна
вартість на дату початку нарахування амортизації, грн.;
Т – термін корисного використання об’єкта, що амортизується, років.

група 3 - споруди,
група 3 – передавальні пристрої.

А = (Сп – Сл)·(Кз : Рк),
де A – річна сума амортизаційних відрахувань, грн./рік;
Сп – первісна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
Cл – ліквідаційна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
Кз – термін, що залишаються до кінця строку корисного
використання об’єкта, що амортизується, років;
Рк – сума числа років корисного використання об’єкта, що
амортизується. Наприклад, для терміну корисного використання
об’єкта у 5 років сума чисел років буде складати – 1+2+3+4+5=15, а
кумулятивний коефіцієнт у перший рік експлуатації становитиме
5/15.
А = Пм·(Сп – Сл) : Пз,
де A – річна сума амортизаційних відрахувань, грн./місяць;
Пм – фактичний обсяг продукції (робіт, послуг), вироблений за 1
місяць, грн./місяць;
Сп – первісна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
Сл – ліквідаційна вартість об’єкта, що амортизується, грн.;
Пз – передбачуваний обсяг виробництва з використанням
амортизованого основного капіталу, грн.

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані
з будівництвом,
група 3 - будівлі,
група 3 - споруди,
група 3 – передавальні пристрої,
група 4 - машини та обладнання (строком експлуатації як 5, так і
2 роки),
група 5 - транспортні засоби,
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі),
група 7 – тварини,
група 8 - багаторічні насадження.
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані
з будівництвом
група 3 - будівлі,
група 3 - споруди,
група 3 – передавальні пристрої,
група 4 - машини та обладнання (строком експлуатації як 5, так і
2 роки),
група 5 - транспортні засоби,
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі),
група 7 – тварини,
група 8 - багаторічні насадження,
група 9 - інші основні засоби.

Джерело: складено автором на основі Податкового кодексу України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17;
Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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ДОДАТОК Ж
Обсяги окремих видів податкових пільг по ПДВ, наданих сільгоспвиробникам протягом 2009 – 2015 рр.
Значення показника
Назва показника
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.

№
з/п
1.
2.
3.

4.

Код пільги згідно
14010368
14010480
1401037220
14010372 14010368 1401038322 1401045023 1401045324 14010450 14010453
Довідника податкових
21
25
пільг
Обсяг пільг по ПДВ,
25,52
25,52
34,04 34,04
34,04
41,37
41,37
30,27 30,27 30,27
всього, млрд. грн.
Обсяг податкових пільг з
ПДВ, наданих с/г
1,5
7,7
2,4
11,0
0,004
12,6
0,2
14,0
0,3
0,8
підприємствам, млрд. грн.
Питома вага пільг з ПДВ,
наданих с/г
підприємствам, у
5,87
30,03
7,17
32,41
0,01
30,36
0,47
46,11
1,08
2,66
загальній сумі пільг по
ПДВ , %

20Сума

ПДВ, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти спрямовується для виплати
дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.
21Сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю
залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства.
22Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарським підприємством, яке на загальних підставах вважається платником ПДВ, за реалізовані молоко, худобу, птицю, вовну, а
також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств.
23Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не
підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства.
24Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами, яка на загальних підставах вважаються платником ПДВ, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю,
вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих
сільськогосподарських підприємств.
25Сума ПДВ переробного підприємства (щодо діяльності з постачання власно виробленої продукції: молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої
продукції переробки тварин) сплачується на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби для виплати сільськогосподарським товаровиробникам
компенсації за продані ними молоко i м’ясо в живій вазі.

232

Закінчення дод. Ж

№
з/п

Назва показника

2013

Значення показника
2014

2015

Код пільги згідно Довідника
14010450 14010453 14010480 14010450 14010453 14010480 14010450
податкових пільг
Обсяг пільг по ПДВ, всього, млрд.
2.
26,2
26,2
26,2
26,74
26,74
26,74
50,49
грн.
Обсяг податкових пільг з ПДВ,
3. наданих с/г підприємствам, млрд.
12,12
0,19
0,71
18,2
0,14
0,7
39,36
грн.
Питома вага пільг з ПДВ, наданих с/г
4. підприємствам, у загальній сумі пільг 46,25
0,73
2,72
67,95
0,52
2,63
78,0
по ПДВ , %
Джерело: складено автором на основі даних ДФСУ.
1.

14010453

50,49
0,48

0,95
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ДОДАТОК И
Інформація щодо податкових канікул з податку на прибуток підприємств, наданих протягом 2011-2012 рр., за
напрямами пільг

Код
пільги

1

11020282

11020268

11020275

11020279

Назва пільги з податку на прибуток

2

Вид
Кількість
економічної
підприємс
діяльності,
тв, які
підприємства
скористал
якої отримали
ися
пільгу
пільгою
3

Звiльняється вiд оподаткування: прибуток пiдприємств,
отриманий ними вiд дiяльностi з одночасного
виробництва електричної i теплової енергiї з
використанням бiологiчних видiв палива та/або
виробництва теплової енергiї з використанням
бiологiчних видiв палива
Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств
енергетичної галузi в межах витрат, передбачених
iнвестицiйними
програмами,
схваленими
Нацiональною
комiсiєю
регулювання Енергетична
електроенергетики України, на капiтальнi вкладення з
галузь
будiвництва
(реконструкцiї,
модернiзацiї)
мiждержавних,
магiстральних
та
розподiльчих
(локальних)
електричних
мереж
та/або
сум,
спрямованих на повернення кредитiв, якi використанi
для фiнансування вищевказаних цiлей.
Звiльняються вiд оподаткування прибуток, отриманий
вiд
основної
дiяльностi
пiдприємств
галузi
електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК
009:2005), якi виробляють електричну енергiю
виключно з вiдновлювальних джерел енергiї;
Всього по енергетичній галузі
Звiльняється вiд оподаткування прибуток видавництв,
видавничих органiзацiй, пiдприємств полiграфiї,
Видавнича
отриманий ними вiд дiяльностi з виготовлення на
територiї України книжкової продукцiї, крiм продукцiї діяльність
еротичного характеру.

2011
Сума
Сума
нарахо
нарахованих
ваних
пільг в
пільг, розрахунку на 1
млн.
підприємство,
грн.
млн. грн.

Кількість
підприємс
тв, які
скористал
ися
пільгою

2012
Сума
Сума
нарахо
нарахованих
ваних
пільг в
пільг,
розрахунку на 1
млн.
підприємство,
грн.
млн. грн.

4

5

6

7

8

9

2

733,1

366,55

7

548,0

78,29

33

263,4

7,98

81

974,9

12,04

30

121,2

4,04

52

454,0

8,73

65

1 117,7

17,2

140

1 976,9

14,1

266

40,7

0,15

270

45,1

0,17
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Продовження дод. И
1

2

3

Звiльняються вiд оподаткування прибуток, отриманий вiд
основної дiяльностi пiдприємств легкої промисловостi
(група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крiм
пiдприємств, якi виробляють продукцiю на давальницькiй
сировинi. При цьому на перехiдний перiод до 1 сiчня 2012
Легка
року для пiдприємств легкої промисловостi, якi на час
11020274
набрання чинностi положеннями цього Кодексу мають промисловість
укладенi договори на виробництво продукцiї на
давальницькiй сировинi, термiн виконання яких
закiнчується
протягом
встановленого
перiоду,
дозволяється застосовувати положення зазначеного
пункту
Звiльняються вiд оподаткування прибуток пiдприємств
лiтакобудiвної промисловостi, отриманий вiд основної
дiяльностi (пiдклас 35.30.0 клас 35.30 група 35.3 роздiл 35
КВЕД ДК 009:2005), а також вiд проведення такими Літакобудівна
11020277
пiдприємствами
науково-дослiдних
та
дослiдно- промисловість
конструкторських робiт (пiдклас 73.10.2 клас 73.10 група
73.1 роздiл 73 КВЕД ДК 009:2005), якi виконуються для
потреб лiтакобудiвної промисловостi;
Звiльняються вiд оподаткування: прибуток виробникiв
технiки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7
Закону України "Про альтернативнi види палива" для
виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних
Машинобудува
11020283 засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських
ння
машин та енергетичних установок, якi споживають
бiологiчнi види палива, одержаний вiд продажу
зазначеної технiки, обладнання та устаткування, що були
виробленi на територiї України.

4

5

6

7

8

9

179

68,4

0,38

158

70,5

0,45

11

806,7

73,34

12

845,8

70,48

3

1,4

0,47

2

8,6

4,3

235

Закінчення дод. И
1

2

4

5

6

7

8

9

2

0,08

0,04

2

2,8

1,4

14

7,1

0,51

14

4,1

0,29

44

70,6

1,6

43

32,9

0,77

2

2,9

1,45

23

7,5

0,33

56

245,2

4,38

68

15,5

0,23

Діяльність
готелів

48

26,7

0,56

40

23,5

0,59

-

-

-

-

3 033,2

-

3

Звiльняється вiд оподаткування 80 % прибутку
Переробна
пiдприємств, отриманого вiд продажу на митнiй територiї промисловість і
11020269 України товарiв власного виробництва за перелiком,
машинобудуван
встановленим КМУ.

ня

Звiльняються вiд оподаткування прибуток, отриманий вiд
Суднобудівна
11020276 основної
дiяльностi
пiдприємств
суднобудiвної
промисловість
промисловостi;
Звiльняються вiд оподаткування прибуток пiдприємств Машинобудува
11020278
машинобудування для агропромислового комплексу.
ння для АПК
Не включаються до доходiв суми коштiв або вартiсть
майна, отриманi суб'єктами кiнематографiї та/або
11020280
Кінематографія
суб'єктами мультиплiкацiї i спрямованi на виробництво
нацiональних фiльмiв.
Звiльняються вiд оподаткування: прибуток виробникiв Виробництво
11020281 бiопалива, отриманий вiд продажу бiопалива;
біопалива
Звiльняється вiд оподаткування: прибуток суб'єкта
господарської дiяльностi, отриманий вiд надання
готельних послуг у готелях категорiй "п'ять зiрок",
"чотири зiрки" i "три зiрки", у тому числi новозбудованих
чи реконструйованих або в яких проведено капiтальний
11020273 ремонт чи реставрацiя iснуючих будiвель i споруд (за
умови, що дохiд вiд реалiзацiї послуг з розмiщення
шляхом надання номера для тимчасового проживання
складає не менше 75 вiдсоткiв сукупного доходу такого
суб'єкта господарської дiяльностi за вiдповiдний
податковий перiод, у якому застосовується пiльга)"
Всього надано пільг згідно з пп. 15-19 підрозділу 4
розділу ХХ ПКУ

Джерело: складено автором на основі даних ДФСУ.

2 387,48
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ДОДАТОК К
Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал в умовах податкових канікул з податку на прибуток
підприємств та їх відносна ефективність з точки зору стимулювання інвестицій, 2012 р.
Показники
Кількість років надання податкового кредиту, що залишились

1

Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в будівлі, для яких надається
податковий кредит, EMTRПКБУД , %

2

Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в будівлі , EMTR, %

3

Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в обладнання, для яких
надається податковий кредит, EMTRПКОбл , %

4

Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в обладнання, EMTR, %

5

Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в нематеріальні активи,
для яких надається податковий кредит, EMTRПКНА , %
Ефективна маржинальна податкова ставка для інвестицій в нематеріальні активи,
EMTR, %
Зниження рівня податкового навантаження на інвестиції в будівлі внаслідок надання
податкових канікул, ((р.2-р.1):р.2
Зниження рівня податкового навантаження на інвестиції в обладнання внаслідок
надання податкових канікул, ((р.4-р.3):р.4
Зниження рівня податкового навантаження на інвестиції в нематеріальні активи
внаслідок надання податкових канікул, ((р.6-р.5):р.6

6
10
11
12
7

Податкові надходження бюджету, млн. грн.

8

Сума нарахованих пільг у вигляді податкових канікул з податку на прибуток
підприємств (детальний перелік яких наведено у Додатку И), млн. грн.
Відношення нарахованих пільг у вигляді податкових канікул до податкових
надходжень бюджету (р.8: р.9)
Індекс відносної ефективності податкових канікул, наданих для інвестицій в будівлі (р.
10: р.9)

9
13

Джерело фінансування інвестицій
Нерозподілений прибуток

Банківський кредит

3

2

1

3

2

1

14,87

17,34

20,27

2,62

2,52

2,34

23,78
12,32

14,31

2,35
17,97

5,38

24,19
14,83

17,46

4,09

3,05

3,87
20,84

4,84

25,17

4,69

4,53

4,89

0,37

0,27

0,15

-0,11

-0,08

0,00

0,49

0,41

0,26

-0,39

-0,06

0,21

0,41

0,31

0,17

0,01

0,04

0,07

44,61

360567,2

360567,2

3033,2

3033,2

0,0084

0,0084

32,24

17,57

-13,68

-9,12

0,51
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Закінчення дод. К
14
15

Індекс відносної ефективності податкових канікул, наданих для інвестицій в
обладнання (р. 11: р.9)
Індекс відносної ефективності податкових канікул, наданих для інвестицій в
нематеріальні активи (р. 12: р.9)

58,42

48,62

30,61

-46,45

-6,77

25,22

48,91

36,47

20,48

1,22

4,87

8,76

Примітка: розрахунки ефективної маржинальної податкової ставки здійснено, виходячи з умови, що застосовується
прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів.
Джерело: розраховано автором на основі даних ДФСУ.
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ДОДАТОК Л
Приклад розрахунку ефективних податкових ставок (маржинальної та
середньої) для інвестицій в обладнання, що фінансуються за рахунок
нерозподіленого прибутку, в Україні у 2014 р.
Крок 1.
Розрахунок φ

Крок 5.
Розрахунок R*

Крок 2.
Розрахунок ρ

Крок 6.
Розрахунок R

Крок 7.
Розрахунок EATR

Крок 3.
Розрахунок А

Крок 8.

~
Розрахунок р

Крок 4.
Розрахунок F

Крок 9.
Розрахунок s

Крок 10.
Розрахунок EMTR

Таблиця Л.1
Вихідні дані для розрахунку ефективних податкових ставок (маржинальної та
середньої) в Україні у 2014 р.
τ
m
d
i
r
π
0,18
0,165
0,065
0,15
0,026
0,121
Крок 1. Визначення норми амортизації обладнання за податковим
законодавством (φ). Податкова норма амортизації 27,5% розрахована для
обладнання строком експлуатації 5 років за методом зменшення залишкової
вартості (для розрахунку прийнято, що первісна вартість 10000 грн, залишкова
– 2000 грн).
Крок 2. Визначення дисконтної ставки з метою приведення результатів
розрахунків ефективних податкових ставок до реальної вартості грошей в
майбутньому. Оскільки тягар податків, пов’язаних з реалізацією інвестиційних
проектів, може бути покладений як на підприємство, так і на фізичних осіб –
акціонерів, то розрахунки ефективних податкових ставок здійснюється на двох
рівнях – корпоративному та акціонерному. Для корпоративного рівня
дисконтна ставка дорівнює номінальній процентній ставці на фінансовому
ринку і.
На акціонерному рівні розрахунок ефективних податкових ставок
здійснюється з урахуванням параметрів оподаткування доходів акціонерів
(доходів по депозитах, доходів у вигляді дивідендів), тому замість показника і
застосовується розрахунковий показник ρ – номінальна норма віддачі
інвестиційних ресурсів, що розраховується за формулою (Д.5).
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Продовження дод. Л
В Україні у 2014 р. податок на доходи по депозитах фізичних осіб (d)
стягувався за ставкою 16,5%, тому номінальна норма віддачі інвестиційних
ресурсів у 2014 р. складала 0,125:
 1  0,165 
  0,15  0,125 .
  
1

0


Крок 3. Розрахунок частини вартості необоротних активів, які
амортизуються, що зменшує податкову базу з податку на прибуток
підприємств, (А) за формулою (Д.4):
0,18  0,275  1  0,125
 0,139 .
0,275  0,125
Крок 4. У випадку фінансування інвестиційного проекту за рахунок
нерозподіленого прибутку, змінна F, яка позначає спосіб фінансування,
дорівнює 0.
Крок 5. Розрахунок норми дохідності до оподаткування інвестиційного
проекту з середньою нормою прибутку по економіці (R*) за формулою (Д.9).
Для розрахунку необхідно задати середню норму прибутку по економіці (р). З
метою здійснення міжнародних порівнянь показників ефективних податкових
ставок показник р задається на рівні 20%:
0,2  0,026
R* 
 0,17 ,
1  0,026
Крок 6. Для розрахунку норми дохідності після оподаткування
інвестиційного проекту з середньою нормою прибутку по економіці (R) спершу
необхідно визначити коефіцієнт податкової дискримінації – γ, формула (Д.6):
А

 

1  0,065  0,935
.
1  0 

Розрахунок норми дохідності після оподаткування інвестиційного
проекту з середньою нормою прибутку по економіці (R) здійснюється за
формулою (Д.10):
0,935
R DE 
 0,2  0,275  1  0,18  0,026  0,275  1  0,139  0,119
1  0,026
Крок 7. Розрахунок ефективної середньої податкової ставки (EATR) за
формулою (1.2):
0,17  0,119
EATR 
 0,2615 .
0,2 1  0,026
Крок 8. Розрахунок норми дохідності до оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій ( ~р ) за формулою (Д.2):
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Закінчення дод. Л
~р  (1  0,139)  0,125  0,275  1  0,121  0,121  1  0,18  0,121  0,275  0,0412
1  0,121  1  0,18

Крок 9. Розрахунок норми дохідності після оподаткування на додаткову
одиницю інвестицій (s) за формулою (Д.1):
s  (1  0,165)  (0,026  0,121)  0,121  0,00175

Крок 9. Розрахунок ефективної маржинальної податкової ставки (EMTR) за
формулою (1.1):
EMTR 

0,0412  0,00175
 0,9575 .
0,0412
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ДОДАТОК М
Критерії оцінювання інвестиційної привабливості країн
Розмір та реальний приріст ВВП, валове нагромадження
основного капіталу, гнучкість у пристосуванні до економічних
циклів, прогнози щодо росту реального ВВП, інфляції, рівня
зайнятості, Сальдо поточного платіжного балансу, торговий
баланс, баланс комерційних послуг, внесок у світовий експорт,
концентрація експорту за продукцією, імпорт товарів і
комерційних послуг, частка торгівлі у ВВП, індекс умов торгівлі,
обмінний курс валют, Потоки прямих іноземних інвестицій,
портфельні інвестиції, Загальна чисельність зайнятих, рівень
безробіття, Інфляція споживчих цін, індекс вартості життя,
вартість оренди офісу, вартість кінцевого споживання
домогосподарств,
вартість
1
літра
високооктанового
неетилованого бензину (А-95) та ін.критерії.

Надлишок/дефіцит
державного
бюджету,
внутрішня
заборгованість уряду, зовнішня заборгованість уряду, сплата
процентів, ефективність управління державними фінансами,
загроза економіці внаслідок ухиляння від сплати податків,
відповідність пенсійних програм вимогам майбутнього,
Загальні податкові надходження, номінальні ставки податку на
прибуток підприємств та ПДВ, Реальна короткострокова
процентна ставка, вартість капіталу, Середня норма мита на
імпорт, легкість ведення бізнесу, правова підтримка у
створенні фірм, кількість днів для започаткування бізнесу,
кількість процедур для започаткування бізнесу та ін. критерії.
Ефективність бізнесу за міжнародними стандартами, витрати на
робочу силу, чисельність трудових ресурсів, частка неповної
зайнятості, наявність кваліфікованого персоналу, інвестиційний
ризик, якість банківських та фінансових послуг, ефективність
фінансового та банківського регулювання, ефективність заходів
зниження фінансового ризику, кількість національних компаній,
що котуються на біржі, індекс фондового ринку, виконання прав
акціонерів, обсяги первинного публічного розміщення акцій,
доступ бізнесу до кредитних ресурсів, доступність венчурного
фінансування, рівень соціальної відповідальності бізнесу,
врахуванням менеджерами проблем охорони здоров’я, безпеки та
навколишнього середовища, закордонний імідж країни та ін.
критерії.
Площа країни, оброблювана площа, якість управління містами,
співвідношення кількості населення з розміром ринку, ефективність
розподілу інфраструктури, збереження і розвиток інфраструктури,
забезпеченість електроенергією у майбутньому, вартість електроенергії
для промислових споживачів, Обсяг інвестицій в телекомунікації,
частка широкополосної сітки мобільного зв’язку (3G&4G), швидкість
інтернет-з’єднання, наявність фондів технологічного розвитку, розмір
високотехнологічного експорту, витрати на НДДКР, кількість діючих
патентів, частка у ВВП технологічної індустрії, якість наукових
досліджень, рівень інноваційної спроможності підприємств, Валові
витрати на охорону здоров’я, рівень забезпечення медичними
працівниками, індекс людського розвитку, інтенсивність виробництва
СО2, державні витрати на освіту на одного учня (середня освіта),
частка населення з вищою освітою, рівень володіння англійською
мовою, якість університетської освіти, частка безграмотного
населення, дотримання пріоритетів стійкого екологічного розвитку та
ін. критерії.

Джерело: складено автором на основі: Factors and Criteria. Structure of the World
Competitiveness Yearbook. URL: http://www.imd.org/wcc/wcc-factors-criteria/
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ДОДАТОК Н
Таблиця Н.1
Групування країнних ризиків за видами та за їх значимістю у
загальному індексі країнного ризику за версією журналу «Euromoney»
Група
критеріїв
Економічні
ризики

Політичні
ризики

Структурні
ризики

Інші ризики

Критеріальна структура індексу «Euromoney»
Стабільність банківської системи
Перспективи ВНП
Зайнятість/Безробіття
Державні фінанси
Монетарна/Валютна стабільність
Корупція
Урядові невиплати/провали репатріації
Урядова стабільність
Доступність інформації/Відкритість
Інституційний ризик
Регуляторна політики та навколишнє середовище
Демографія
Фізична інфраструктура
Соціальна інфраструктура
Ринок праці /трудові відносини
Доступ до капіталу
Кредитні рейтинги
Боргові індикатори

Значимість критерію в
індексі країнного ризику, %
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,5
2,5
2,5
2,5
10,0
10,0
10,0

Джерело: складено автором на основі ECR survey results 2016. URL:
http://www.euromoneycountryrisk.com/
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Продовження дод. Н
Таблиця Н.2
Групування країнних ризиків в інтегральному індексі BERI
Критеріальна структура індексу BERI
Політична стабільність
Ставлення до іноземних інвесторів і їх прибутків
Небезпека націоналізації
Девальвація національної валюти
Платіжний баланс
Бюрократичні бар'єри
Економічне зростання
Конвертованість валюти
Можливість реалізації та судового опротестування договорів
Трудові витрати і продуктивність праці
Наявність експертів та експертних послуг
Зв'язок і транспортне сполучення
Наявність місцевих менеджерів і партнерів
Доступність короткострокових кредитів
Доступність довгострокових кредитів і наявність власного капіталу
Сумарна вага критеріїв

Вага критерію, бали
(max)
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1
2,5
2,5
1,5
2
0,5
1
1
2
2
25

Джерело: складено автором на основі Business Environment Risk Intelligence.
URL: http://www.beri.com/Publications-for-Government-NonProfit.aspx
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Закінчення дод. Н
Таблиця Н.3
Групування країнних ризиків за видами та за їх значимістю у
загальному показникові політичних, фінансових та економічних ризиків
(Composite Political, Financial, and Economic Risk)
Група
критеріїв
Політичні
ризики

Економічні
ризики

Фінансові
ризики

Критеріальна структура інтегрального індексу
Стабільність уряду
Соціально-економічні умови
Інвестиційний профіль
Наявність внутрішніх конфліктів
Наявність зовнішніх конфліктів
Корупція
Військові у політиці
Релігійна напруженість
Закон і порядок
Етична напруженість
Демократична підзвітність
Якість бюрократії
ВВП на одну особу
Приріст реального ВВП
Середньорічний темп інфляції
Баланс бюджету у % ВВП
Поточний рахунок у % ВВП
Зовнішній борг у % ВВП
Обслуговування зовнішнього боргу у % від експорту
товарів і послуг
Поточний рахунок у % від експорту товарів і послуг
Чиста міжнародна ліквідність (у місяцях імпорту)
Стабільність валютного курсу

Джерело: складено автором на основі
http://www.prsgroup.com/about-us/about-prs

ICRG

Вага критерію,
пункти (max)
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
4
5
10
10
10
7,5
10
10
15
5
10

Methodology.

URL:
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ДОДАТОК П
Премії за країнний ризик (CRP) та премії за ризик на інвестований капітал
(CERP) в Україні та 25-ти країнах ЄС у 2016 р., %
Премія за
Спред
Премія за ризик на
Премія за
ризик на
дефолту
інвестований
країнний інвестований
Країна
країни,за
капітал в певній
ризик,
капітал на
вирахуванням
країні, CERP
ринку США
CRP
США, CDS
(формула (3.1))
(PMEM)

Португалія
Кіпр
Хорватія
Італія
Болгарія
Угорщина
Словенія
Румунія
Іспанія
Польща
Ірландія
Латвія
Литва
Словаччина
Естонія
Чехія
Франція
Великобританія
Бельгія
Австрія
Нідерланди
Фінляндія
Німеччина
Данія
Швеція
Україна

3,04
2,29
2,22
1,84
1,49
1,29
1,14
1,13
0,87
0,79
0,64
0,64
0,56
0,47
0,43
0,36
0,32
0,23
0,22
0,14
0,13
0,07
0,06
0,03
0,02
7,26

3,74
2,82
2,73
2,26
1,83
1,59
1,40
1,39
1,07
0,97
0,79
0,79
0,69
0,58
0,53
0,44
0,39
0,28
0,27
0,17
0,16
0,09
0,07
0,04
0,02
8,93

5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69

9,43
8,51
8,42
7,95
7,52
7,28
7,09
7,08
6,76
6,66
6,48
6,48
6,38
6,27
6,22
6,13
6,08
5,97
5,96
5,86
5,85
5,78
5,76
5,73
5,71
14,62

Джерело: складено автором на основі Aswath Damodaran. Equity Risk Premiums (ERP):
Determinants, Estimation and Implications – The 2016 Edition Updated: March 2016. URL:
http:// https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742186;
Bloomberg Credit Default Swap Market Data. URL: https://www.bloomberg.com/europe;
BAML Public Sector US Emerging Markets Corporate Plus Index Yield /FRED (Federal
Reserve
St. Louis Datasets). URL:
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/BAMLEMPBPUBSICRPIEY/download data;
S&P Emerging BMI Index / S&P Dow Jones Indices / S&P Global. URL:
http://us.spindices.com/indices/equity/sp-emerging-bmi-us-dollar

