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Постановка проблеми. Анексія Автономної Рес-
публіки Крим та військове протистояння на сході 
України зумовили негативну динаміку розвитку 
економіки в державі. Нині спостерігаються суттєві 
втрати виробничого та науково-технічного потен-
ціалу країни, а обсяг іноземних інвестицій не від-
повідає ні потребам економіки, ані її потенційним 
можливостям. Вважаємо, залучення іноземних 
інвестицій повинно стати одним з основних джерел 
для відновлення інфраструктури сходу країни, ста-
білізації курсу національної валюти та поліпшення 
економічного розвитку. 

Підтвердженням вищезазначеного є досвід зару-
біжних країн, де ріст економічних параметрів пер-
шочергово залежить від масштабів та якісного рівня 
інвестиційної діяльності, технологічних змін на основі 
інновацій. Вважаємо, що позитивна динаміка інвес-
тиційно-інноваційних процесів може забезпечити еко-
номічне зростання України за сучасних умов. Інтен-
сивність інвестування першочергово залежить від 
взаємодії податкової та кредитної політики, що при 
належному поєднання надає можливість вивільнення 
грошових потоків (завдяки наданню податкових пільг) 
для подальшого розвитку промисловості. Задля підви-
щення інвестиційної привабливості України слід зазна-
чити необхідність створення ефективного механізму 
податкових преференцій, що слугуватиме додатко-
вим стимулом для іноземних інвесторів при залученні 
інвестицій. Важливим засобом стимулювання вироб-
ництва і науково-технічного прогресу наразі виступає 
система оподаткування. За умов сьогодення податки 
виступають суттєвим фактором впливу на фінансово-
господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Аналіз останніх джерел і публікацій. Теоретичні 
та прикладні аспекти проблеми удосконалення опо-
даткування постійно привертали увагу не лише нау-
ковців, а й провідних фахівців, котрі намагались 
знайти ефективні підходи до її вирішення. Значний 
внесок щодо становлення теоретичних та практичних 
основ оподаткування здійснили такі зарубіжні вчені, 
як: А. Маршал, К. Менгер, У. Джевонс, Л. Вальрас, 
В. Парето, А. Лаффер та інших. Найбільш суттє-
вими розробками теоретичних основ системи оподат-
кування вітчизняних вчених слід відзначити роботи 
В.Л. Андрущенка, О.І. Барановського, А.І. Дани-
ленка, В.М. Опаріна, І.Г. Ткачука, В.М. Федосова та 
інших.

Вченими-економістами досліджено проблемні 
аспекти оподаткування, особливості їх реалізації в 
специфічних умовах ринкової трансформації еконо-
міки. Разом з цим потребує дослідження питання 
ефективності надання податкових пільг задля стиму-
лювання розвитку підприємництва та залучення іно-
земних інвестицій в економіку України. 

Постановка завдання. Зазначити особливості 
пільгового оподаткування та встановити значення 
індустріальних парків для підвищення інвестиційної 
привабливості, забезпечення економічного зростання 
економіки України в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відпо-
відно до світової системи господарювання, іноземні 
інвестиції є важливим економічним важелем і викли-
кають необхідність інтенсивного переходу до конку-
рентоспроможної моделі національної економіки. 

Одним із завдань бюджетно-податкової системи 
розвитку ринкових відносин в умовах сьогодення є 
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виконання не лише фіскальної, але й регулятивної 
функції завдяки податковому регулюванню. Воно 
є складовою управління, спрямованою на забезпе-
чення реалізації законодавчо закріплених держав-
них завдань та прийняття задля них податкових 
концепцій [1]. Саме використання податкових пільг 
повинно бути ефективним інструментом втручання у 
розподільчі процеси з метою створення сприятливих 
умов для певних платників податків, галузей і окре-
мих форм господарювання.

Відповідно до чинного законодавства України, 
податкові пільги трактуються як передбачене подат-
ковим і митним законодавством звільнення плат-
ника податків від обов’язку нарахування та сплати 
податку і збору, а також сплата ним податку та збору 
в меншому розмірі за наявності підстав, передбаче-
них Податковим кодексом України [2].

У ринковій економіці пільгове оподаткування 
повинне створювати сприятливе середовище для роз-
витку підприємництва та забезпечувати формування 
передумов, необхідних для структурної перебудови 
національної економіки. Саме тому вважаємо за необ-
хідність розглянути особливості пільгового оподатку-
вання на прикладі окремого зарубіжного досвіду. 

Республіка Білорусь.
Відповідно до ст. 94 Податкового кодексу Респу-

бліки Білорусь, від податку на додану вартість звіль-
няються операції з реалізації лікарських засобів, 
медичної техніки, приладів та обладнання, а також 
лікарських засобів та обладнання ветеринарного при-
значення та ветеринарних послуг. Не підлягають опо-
даткуванню дохід від здійснення ритуальних послуг, 
дохід від реалізації витворів народного мистецтва 
та дохід від ведення особистого підсобного господар-
ства [3]. Також звільняються від податку на додану 
вартість суб’єкти господарювання, які здійснюють 
освітні послуги, послуги зі здійснення репетиторства, 
туристичні послуги, а також перукарські послуги та 
послуги з ремонту одягу та взуття тощо. Разом з тим 
пільги з ПДВ діють не лише для суб’єктів господа-
рювання на території Республіки Білорусь, але й при 
імпорті продукції. Для отримання вищезазначених 
пільг слід пам’ятати про обов’язковість документаль-
ного підтвердження необхідності її отримання.

Також, відповідно до указу Президента Респу-
бліки Білорусь, та враховуючи практику функціону-
вання правового режиму індустріального парку, для 
резидентів парку передбачено ряд додаткових префе-
ренцій, а саме: пільгове оподаткування за формулою 
«10+10», що передбачає звільнення від всіх корпора-
тивних податків на 10 років з моменту реєстрації в 
якості резидента парку та зниження чинних податків 
на 50% на наступні 10 років діяльності в індустрі-
альному парку; застосування митного режиму віль-
ної митної зони, що дає право не сплачувати митні 
платежі на ввезення товарів за умови їх подальшої 
переробки та експорту за межі країн Митного Союзу. 
Для працівників індустріального парку передбачено 
зниження ставки індивідуального податку на прибу-
ток до 9% (за умови, що розмір такого податку на 
всій території Республіки Білорусь становить 34%); 
резиденти парку, а також їх працівники іноземних 
країн звільняються від сплати обов’язкових страхо-
вих внесків із фонду заробітної плати; вирахування в 
повному обсязі ПДВ, сплаченого при придбанні това-
рів (робіт, послуг), що використані для проектування, 
будівництва та оснащення будівель парку; звільнення 
від податку на отримання прибутку від дивідендів, 
нарахованих засновникам; дозвіл на використання 
іноземної валюти, цінних паперів та (чи) інших пла-

тіжних документів в іноземній валюті при здійсненні 
розрахунків між резидентами індустріального парку 
та резидентами Республіки за валютними операці-
ями, націленими на проектування та будівництва 
об’єктів парку; звільнення від компенсування втрат 
сільськогосподарського чи лісового виробництва на 
тих територіях, на яких здійснено будівництво інду-
стріального парку, а також звільнення від компенса-
ції знищення насаджень рослин та інші преференції. 
Разом з тим встановлення нових податків та зборів 
на території Республіки на резидентів індустріаль-
них парків не розповсюджуються [4].

Залучаючи інвестиції в розвиток індустріаль-
ного парку Республіки Білорусь, інвестор отримує 
транспортну та інженерну інфраструктуру земельної 
ділянки та забезпечення керівною компанією підклю-
чення всіх комунікацій об’єкту інвестування. З метою 
застосування новітнього досвіду на території парку 
передбачена можливість проектування за технічними 
нормативами зарубіжних країн за умови їх відповід-
ності вимогам експлуатаційної безпеки та надійності 
основних конструктивних рішень. Земельні ділянки 
на території індустріального парку інвесторам можуть 
надаватись як в користування згідно з договором 
оренди до 99 років, так і у приватну власність згідно 
з договорами купівлі-продажу. Право на оренду та 
продаж земельних ділянок має право здійснювати 
керівна компанія індустріального парку. 

Польща.
Протягом останніх років Польща демонструє 

позитивне сальдо росту річних показників валового 
прибутку підприємств. Задля розвитку індустріаль-
ного сектору наразі прямим іноземним інвесторам 
надаються державні дотації при створенні особливих 
економічних зон (ОЕЗ – це площа, визначена пра-
вовими актами міністерства економіки Польщі, на 
території яких надається спеціальна підтримка для 
розвитку місцевої інфраструктури та надання пільг 
у вигляді звільнення від сплати податку на прибу-
ток з капіталу підприємства). Основним завданням 
надання державних дотацій в рамках ОЕЗ є забез-
печення розвитку економічно відсталих регіонів 
країни. Для отримання податкових пільг, інвестор 
зобов’язаний отримати спеціальний дозвіл, що видає 
орган управління такої зони [6]. Задля ведення біз-
несу в межах особливої економічної зони існують 
певні умови, а саме: вартість капіталовкладень пови-
нна бути не менше ніж 100 тис. євро, а також не 
менше ніж протягом 5-ти років (для середнього та 
малого бізнесу – не менше 3-ох років) не повинні 
вилучатись інвестиції та виключено скорочення 
новостворених робочих місць. 

Інвестору надається можливість отримання гаран-
тованої пільги у вигляді звільнення від податку на 
прибуток підприємства. Воно передбачене відповідно 
до двох статей, а саме: за нові інвестиції чи ство-
рення нових робочих місць (підприємець має право 
самостійно вибрати пільгу, якою хоче скористатись) 
. Використання пільги за нові інвестиції передбачає 
прийняття за основу нарахування максимального 
розміру допомоги при кваліфікованих інвестиційних 
затратах, визначення та розрахунок яких затвер-
джено розпорядженням ради міністрів Польщі. 
Обов’язковою умовою отримання такої пільги є 
інвестування власного капіталу інвестором в розмірі 
не менше 25% від загального обсягу інвестиційних 
затрат (мінімальний розмір інвестицій залишається 
незмінним (100 тис. євро). 

При використанні пільги щодо створення нових 
робочих місць основою розрахунку суми є дворічні 
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затрати на оплату праці нових працівників (обсяг 
допомоги може змінюватись відповідно до розміру 
підприємства від 50% до 70%). 

Молдова.
Молдова є одним із активних реформаторів розви-

тку підприємництва щодо поліпшення розвитку регі-
онального бізнес-середовища до 2020 р. Головними 
кроками на шляху розвитку підприємництва країни 
слід відзначити спрощену систему відкриття бізнесу, 
покращення можливості отримання як державного, 
так і приватного кредиту, модернізація процедури 
сплати податків шляхом розширення електронної 
мережі їх подачі та сплати.

Слід зазначити, що в Молдові на сьогодні прово-
дять реформи з інвестування крізь кордони, що дозво-
ляє відзначити відкритість практично всіх секторів 
економіки для інвестування. Відкриття компанії з 
іноземним капіталом вимагає лише дев’ять процедур 
з реєстрації, котрі займуть в іноземного інвестора 
менше двох тижнів. Також позитивним фактором є 
можливість іноземного інвестора не лише орендувати 
земельні ділянки для ведення бізнесу, а й придбати 
їх у приватну власність. Сприятливим для іноземних 
інвесторів інвестиційний клімат країни також ґрун-
тується на лояльності податкової системи: корпора-
тивний податок на прибуток становить лише 12% та 
є стимулом для іноземного інвестора; обсяг податку 
на прибуток працівників підприємства змінюється 
від 7 до 18%, також є можливість надання пільг іно-
земним працівникам; ставка податку на прибуток 
підприємства становить 20%, наявна можливість 
відшкодування цього податку при здійсненні екс-
портних операцій [7].

У Молдові функціонують такі вільні еконо-
мічні зони (ВЕЗ): Expo-Business Chisinau, Ungheni-
Business, Balti, Tvardita, Otaci-Business, Valkanes, 
Taraclia та ін. Наразі учасникам таких ВЕЗ нада-
ють пільги, що сприяють зниженню експлуатацій-
них витрат на інфраструктуру підприємств, а саме: 
звільнення від податку на додану вартість, митних 
зборів та акцизних зборів на товари, що ввозять і 
повторно експортують, звільнення від корпоратив-
ного податку, а також 10-річний захист від неспри-
ятливих змін у законодавстві.

Також на території Молдови функціонує ряд інду-
стріальних парків (Floresti, Ungheni, Cainari, Tracom, 
Cimislia, Bioenergagro, Raut), котрі на основі рішення 
уряду Молдови можуть отримувати додаткові пільги. 
Слід зазначити про можливість визначення податку на 
прибуток, отриманого від експорту товарів та послуг з 
ВЕЗ в розмірі 50% від квоти, встановленої в Молдові; 
звільнення від сплати акцизного збору на підакцизні 
товари, що куплені та експортовані за межі Молдови; 
звільнення від податку на додану вартість та акциз-
ного збору на товари, що були поставлені до ВЕЗ та 
розповсюджені між резидентами. 

Україна. 
Згідно із дослідженнями Науково-дослідного еко-

номічного інституту Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України, на кінець 2014 р. у понад 
90 країнах світу функціонує більше 20 тис. індустрі-
альних парків. Так, зокрема в Німеччині функціо-
нує понад 200 індустріальних парків, в Туреччині – 
понад 260, у В’єтнамі – 200, у Польщі – понад 60, а в 
США та Росії – понад 40. Нині індустріальні парки є 
у різних країнах світу, проте цілі їх створення різні: 
або для забезпечення соціально-економічного роз-
витку, стимулювання виробничої діяльності, раці-
онального використання наукового потенціалу, або 
для покращення умов праці, збільшення зайнятості 

населення тощо. Сьогодні головною метою створення 
індустріальних парків є підвищення інвестиційної 
привабливості кожного регіону та країни в цілому 
(завдяки запровадженню пільгового оподаткування), 
а також створення сприятливих умов для залучення 
іноземних інвестицій. 

Відповідно до чинного законодавства в Україні 
передбачено утворення і функціонування спеціаль-
них економічних зон. Згідно зі статтею 24 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
зазначається, що на території України можуть 
запроваджуватись спеціальні економічні зони різ-
ного типу. Статус та територію зон встановлює Вер-
ховна Рада України згідно з законами України про 
спеціальні економічні зони (СЕЗ) шляхом прийняття 
окремого закону України для кожної з таких зон [8]. 
Значним кроком щодо створення та діяльності СЕЗ 
став Закон України «Про загальні засади створення і 
функціонування спеціальних (вільних) економічних 
зон» [9]. Щодо кожної СЕЗ Верховна Рада України 
повинна приймати окремий закон, в якому визнача-
ється статус, територія, пільги тощо. В цілому зако-
нодавча і нормативна база щодо СЕЗ повинна відпо-
відати цілям кожної зони та міжнародним вимогам 
і стандартам. 

Що ж стосується особливостей оподаткування СЕЗ, 
законодавством було передбачено звільнення від опо-
даткування прибутку та зменшення ставки податку 
на прибуток, звільнення від сплати ввізного мита та 
податку на додану вартість, звільнення від плати за 
землю тощо. Проте на сьогодні ці пільги були ска-
совані прийнятим Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2005 рік». Лише у 2012 р. набрав чин-
ності Закон України «Про індустріальні парки», що 
визначає правові та організаційні засади створення 
і функціонування індустріальних парків на терито-
рії України з метою забезпечення економічного зрос-
тання та підвищення конкурентоспроможності тери-
торій, активізації інвестиційної діяльності, створення 
нових робочих місць, а також розвитку виробничої 
інфраструктури [10]. Практична реалізація вищезаз-
наченої норми стала можлива завдяки затвердженню 
постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 
включення індустріальних (промислових) парків до 
Реєстру індустріальних (промислових) парків» [11]. 

Вважаємо, що індустріальні парки здатні сконцен-
трувати не лише фінансові та матеріальні ресурси, а й 
інтелектуальні. В Україні статус індустріального парку 
може бути наданий певній території за умови наяв-
ності інженерної інфраструктури, а керівна компанія 
сприяє резидентам у процесі підключення до комуні-
кацій, забезпечує охорону території, пожежну безпеку 
тощо. В індустріальних парках земля належить чи її 
орендує керівна компанія, яка розробляє план розви-
тку відповідної території, а також допомагає резиден-
там організувати власний бізнес та є посередником між 
інвестором та регіональною адміністрацією. 

За даними Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, відповідно до порядку вклю-
чення індустріальних (промислових) парків до Реє-
стру індустріальних (промислових) парків постійно 
чинна міжвідомча комісія Мінекономрозвитку 
України на кінець 2014 р. прийняла рішення реко-
мендувати Держінвестпроекту включити до Реєстру 
промислових парків 12 індустріальних парків, реа-
лізація яких дозволить створити понад 70 тис. робо-
чих місць. 

Нині слід відзначити актуальність створення та 
розвитку системи індустріальних парків, які, за екс-
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пертними оцінками, сприяють збільшенню продук-
тивності праці у 2–3 рази, зниженню рівня безро-
біття в регіоні до 50%, підвищенню екологічності 
виробництв, дозволяють забезпечити зростання 
виробничих потужностей регіону до 35% та під-
вищення інвестиційної привабливості регіону у 3 і 
більше разів [13].

Висновки з проведеного дослідження. Застосування 
пільгового оподаткування є одним з дієвих інструмен-
тів підвищення інвестиційної привабливості України 
в умовах сьогодення. Вважаємо, що підтримка окре-
мих регіонів за допомогою надання пільг є запору-
кою одержання інвестиційного капіталу та розвитку 
місцевої інфраструктури. Саме тому задля ефектив-
ного впливу на механізм пільгового оподаткування та 
стимулювання підприємницької діяльності пропону-
ємо удосконалити чинне законодавство, визначивши 
напрями використання податкових пільг, порядок їх 
встановлення, змін та скасування. Також слід зазна-
чити на значущості розвитку системи індустріальних 
парків як інструменту залучення іноземних інвести-
цій. Відмінність індустріального парку від звичайної 
промислової зони полягає в наявності єдиної керівної 
компанії. Здійснення покладених на неї обов’язків 
потребуватиме створення великої кількості робочих 
місць та сприятиме збільшенню зайнятості населення 
території, на якій формуватимуться індустріальні 
парки. Враховуючи вищезазначене, слід наголосити 
на необхідності взаємодії бізнесу і держави шляхом 
формування сприятливих умов для розвитку дер-
жавно-приватного партнерства. 
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