
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/2015120

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оподаткування є одним з важливіших засобів

фінансового забезпечення діяльності держави. Вихо(
дячи з цього, метою податкової реформи в Україні є
приведення податкової системи у відповідність з пріо(
ритетами державної політики соціально(економічно(
го розвитку та в рамках адаптації до ЄС. Основним
інструментом досягнення економічних цілей держави
є механізм реалізації податкової політики, тому ре(
формування податкової системи розпочинається зі
створення умов для формування сприятливого інсти(
туційного середовища оподаткування та внесення змін
до структури системи оподаткування та у чинне подат(
кове законодавство.
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Матеріали статті розкривають актуальні питання податкового законодавства в Україні та ЄС. Врахо3

вуючи складні кризові явища в Україні та світі, уряди країн розробляють різні системні заходи із стабі3

лізації економіки.

Особливості реформування податкового законодавства в країнах ЄС та в Україні суттєво відрізня3

ються. Основним завданням податкових реформ 2014—2015 рр. в Україні стало — збільшення надход3

жень до бюджету, в тому числі й податкових та зменшення державних витрат (у тому числі на інновацій3

ну діяльність).

У статті проведено компаративний аналіз податкового законодавства ЄС, який відображає прагнен3

ня Комісії ЄС: врегулювати невідповідності у податкових систем країн3учасниць, зменшити податкове

навантаження, забезпечити підтримку малого та середнього бізнесу, вирішити проблеми подвійного опо3

даткування, а також регулювання питань екологічної безпеки.

The article reveals the actual issues of tax legislation in Ukraine and in the EU. Considering complex crisis in

Ukraine and in the world, governments develop various system actions to stabilize the economy.

 Features of the tax legislation reforming in the EU and Ukraine differ significantly. The main objectives of

the tax reforms 2014—2015 were in Ukraine — increasing revenues, including tax revenues and reduce public

expenditures (including innovation expenditures).

There is the comparative analysis of EU tax law, in the article, that reflects the desire of the EU Commission

to resolve inconsistencies in the tax systems of member countries, to reduce the tax burden, to provide support

for small and medium businesses, to solve the problem of double taxation and regulation on environmental

safety.

Ключові слова: податкове законодавство, компаративний аналіз, податки в ЄС, податки в Україні, сти�
мулювання інноваційної діяльності.

Key words: tax legislation, comparative analysis, taxes in EU, taxes in Ukraine, stimulating of innovation activity.

Головним чинником стійкого економічного розвит(
ку країни є науково(технічні інновації або комерційне
застосування нових, більш продуктивних технологій, які
істотно змінюють обсяги та якість виробництва і спо(
живання.

Важливим напрямом реформування податкової по(
літики є використання міжнародного досвіду оподат(
кування підприємств. В усіх індустріальних країнах
інновації є предметом постійної уваги урядів, оскільки
вони є базою економічної стабільності та національної
безпеки, де широко використовуються податкові сти(
мули.

В Україні існує ряд проблем, які необхідно виріши(
ти з урахуванням всіх основних викликів сучасності:
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— Проблема державного управління інноваційної
діяльності, яка пов'язана з великою кількістю держав(
них міністерств та відомств, які відповідальні за роз(
виток інновацій, і при цьому сфери їх відповідальності
перетинаються і не завжди чітко визначені, а деякі ус(
танови не мають достатніх повноважень та ресурсів
для проведення ефективної інноваційної політики.

— Недостатнє і нестабільне фінансування є однією
із найважливіших проблем для проведення інновац(
ійної політики в Україні.

— Загальносвітові кризові явища спричинили па(
діння інноваційної  активності  вітчизняних
підприємств.

— Висока ймовірність ризику інноваційної діяль(
ності зменшує інтереси до інвестування державних
органів управління та суб'єктів господарювання.

— Надмірна кількість законів, указів, постанов і
програм, які повинні стимулювати інновації та кон(
курентоспроможність національної економіки, про(
те на практиці не знаходять своєї реалізації. При цьо(
му багато нормативно(правових актів залишаються на
концептуальному рівні, в яких відсутній детальний
опис заходів здійснення і моніторингу пропонованих
програм.

Україна відстає в частині нормативно(правової ре(
форми від країн з постсоціалістичною економікою
центральної та південно(східної частини Європи [1]

Всі ці проблеми взаємопов'язані між собою і уск(
ладнюють визначення пріоритетів та управління
інноваційними процесами на державному рівні. Одно(
часно існує значний розрив між заходами щодо реал(
ізації інноваційної політики та фактичною їх реалі(
зацією.

Для ефективного використання податкової пол(
ітики у контексті активізації інноваційної діяльності
необхідно розуміти важливість причинно(наслідково(
го зв'язку цих процесів. Податкова політика та інно(
ваційна діяльність в умовах економічної кризи є
взаємопов'язаними. Як засвідчує позитивний міжна(
родний досвід, найбільшої результативності іннова(
ційна діяльність досягає там, де держава активно
підтримує розвиток науково(технічних галузей, вико(
ристовуючи для цього потужні фіскальні механізми.

В Україні сформувалося складне правове середо(
вище, обумовлене існуванням більш ніж 80 різних пра(
вових документів, що регламентують науково(техні(
чну та інноваційну діяльність. Таке різноманіття нор(
мативних документів, що визначають стратегічні на(
прями інноваційного розвитку в Україні, ускладнює
визначення пріоритетів і процесів управління іннова(
ційною діяльністю на державному рівні. Хоча спро(
щення та гармонізація нормативно(правової бази є
одним з основних завдань останніх років, стратегії і
управління національної інноваційної системою Ук(
раїни залишаються фрагментарними і відносно не(
ефективними, відсутній чіткий розподіл функцій, обо(
в'язків і фінансових зобов'язань між різними держав(
ними органами [2].

Порівнюючи українське законодавство з про(
відними світовими та європейськими країнами, необ(
хідно розглянути два важливих чинники. Перший з
них, обумовлений необхідністю реалізації стратегій
стосовно існування сектору національних досліджень
і технологій. Законодавство має забезпечувати умо(
ви функціонування та захисту сфери інновацій. Особ(
ливості законодавства з регулювання національної
інноваційної системи є однорідними і спільними для
країн ЄС. Другий чинник пов'язаний зі зміщенням
акценту в політиці провідних країн, в основному, до
непрямих методів державної підтримки інноваційної
сфери. Координація механізмів прямої державної
підтримки досягається за рахунок певного її обме(
ження, і як результат, здійснюється пошук додатко(
вих заходів стимулювання інноваційної діяльності,

насамперед, за рахунок співробітництва з усіма заці(
кавленими особами. В Україні ці чинники мають інший
характер: законодавчо встановлені стратегії та про(
грами, зазвичай, не знаходять свою реалізацію і ма(
ють лише формальні особливості. Фінансування інно(
ваційної діяльності характеризується браком держав(
них коштів та залученням приватних коштів, які є ви(
мушеною альтернативою.

У зв'язку з вищепереліченими аспектами та відсут(
ністю національної інноваційної системи, порівняль(
ний аналіз подібних правових елементів податкового
регулювання інноваційної діяльності з практикою
провідних європейських країн, ускладнюється (табл.
1).

Переважна більшість заходів на рівні ЄС забезпе(
чується через пряму підтримку за рахунок грантів або
кредитів від Структурних фондів ЄС. Зокрема ці за(
ходи проводить Європейська дослідницька рада в рам(
ках програми підтримки цільових фундаментальних
досліджень окремих дослідників або дослідницьких
груп на конкурсній основі. Більшість країн ЄС і сам
ЄС виділяє бюджетні кошти на проекти дослідження
тільки за умови відповідальності підрядників за по(
ширення їх результатів. У той же час розподіл фінан(
сових коштів не обов'язково відбувається за комерц(
ійною ознакою, оскільки не кожен проект припускає
подальшу комерціалізацію.

Необхідним і обов'язковим елементом є захист
прав інтелектуальної власності. Ряд країн (Німеччи(
на, Італія, Великобританія, Нідерланди) сприяють ук(
ладенню угод про майбутній розподіл прав інтелек(
туальної власності для потенційних результатів між
винахідником, роботодавцем і посередником. В інших
країнах цей процес, якщо такий є, має більш універ(
сальний характер. Зокрема у Франції автори отриму(
ють 50% від загального обсягу роялті, отриманих на(
уковою установою від промислових партнерів та уні(
верситети отримують решту 50%. Частки можуть ва(
ріюватися залежно від типу дослідження, створення
та розробки від 30% на користь винахідника. Регулю(
вання розвитку комерційної інфраструктури в ЄС за(
безпечується не на основі спеціальних законів, а че(
рез реалізацію спеціальних програм та проектів.

На теперішній час країни(члени ЄС використову(
ють різні інструменти для стимулювання комерціалі(
зації технології. Серед механізмів прямого держав(
ного впливу застосовується спеціальна комерціаліза(
ція проектів, які реалізовуються державними устано(
вами та спеціалізованими фондами за участю держав(
ного капіталу. Вони включають у себе програми
спільного фінансування наукових досліджень за кон(
трактом, субсидії за послуги з управління, надання
стартового капіталу для стартапів. Програми держав(
но(приватного партнерства забезпечує не тільки
спільне фінансування, але і спільне використання ре(
зультатів досліджень і розробок, інформації, нових
технологій, інтелектуальної власності і т.д. Ці програ(
ми направлені на результати ринку R&D від держав(
них фондів фінансування; підтримку малого та серед(
нього бізнесу інноваційних підприємств, у тому числі
стимулювання створення компаній стартапів та
спінофів (start(up & spin(off); прискорення процесів
передачі наукових досліджень та розробок, отрима(
них у державних установах, що використовують бюд(
жетні кошти; розвиток інформаційної підтримки.

Особливості реформування податкового законо(
давства в країнах ЄС та в Україні суттєво відрізня(
ються. У табл. 1 видно, що зміни ПКУ характеризу(
ються спільними особливостями в контексті податку
на додану вартість та акцизів. Проблема подвійного
оподаткування притаманна для України та ЄС, вирі(
шення якої потребує особливої уваги державного
правління. Введення акцизного податку на електрое(
нергію та окремі моторні транспортні засоби є одним
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із елементів адаптації українського податкового за(
конодавства до європейського.

Враховуючи складні кризові явища в Україні та
світі, уряди країн розробляють різні системні заходи
із стабілізації економіки.  Класичні  принципи
збільшення державних витрат та зменшення оподат(
кування не знайшли свою реалізацію в Україні, на
відміну від країн ЄС. Основним завданням податко(
вих реформ 2014—2015рр.  в  Україні стало —
збільшення надходжень до бюджету, в тому числі й
податкових та зменшення державних витрат (у тому
числі на інноваційну діяльність).

Відомо, що існує стійкий позитивний зв'язок між
функціонуванням фінансових систем і довгостроко(
вим зростанням. Фінансові системи та виробничі
структури розвиваються паралельно і, таким чином,
взаємодіють у різних напрямах. Банки мають пряму
вигоду від зростання в промисловості та секторі по(
слуг, в той час як економіки країн з більш ефективно
функціонуючими фінансовими системами, як прави(
ло, зростають швидше, проблеми зовнішнього фінан(
сування, що перешкоджають розширенню фірми, сто(
ять не так гостро [9].

Це стає особливо важливо в контексті інновацій(
ного розвитку, враховуючи підтвердження того, що
сектори, які більшою мірою залежать від зовнішньо(
го фінансування, ростуть швидше в країнах, де добре
розвинена фінансова система [10]. Існує причинно(на(
слідковий зв'язок між високим рівнем фінансового
розвитку і ступенем інноваційного розвитку. [11]

ОЕСР вважає Україну економікою, що переходить
від ресурсо(орієнтованої економіки до ефективно(

орієнтованої економіки. Враховуючи рівень економі(
чного розвитку України, ринкову привабливість і обо(
ротні кошти, ОЕСР визначила ряд пріоритетних сек(
торів з точки зору потенціалу для залучення інозем(
них інвесторів та покращення галузевої конкурентос(
проможності України: агробізнес, енергоефек(
тивність та відновлювальні джерела енергії, а також
машинобудування та транспортне обладнання (вклю(
чаючи авіабудування). Для всіх цих секторів важливі
інновації як для прийняття та адаптації передового
досвіду із(за кордону (наприклад, підвищення вро(
жайності сільськогосподарських культур), так і для
виходу на передовий рівень знань [12].

Світовий банк визначив ряд середньострокових зав(
дань для проведення реформи в Україні. Доповнюючи пен(
сійну реформу і реформи соціальних платежів, енергетич(
ної реформи та реформи державних послуг, для створен(
ня умов, необхідних для інноваційного підприємництва,
були запропоновані наступні заходи [13]:

— Створити рівні умови для малих і середніх під(
приємств та прямих іноземних інвестицій за рахунок
оптимізації правил входу / виходу, з метою недопу(
щення надмірного втручання, а також зниження тя(
гаря стосовно отримання дозволів і перевірок.

— Створити більш повну стабільну податкову базу
та удосконалити податкове адміністрування для усу(
нення перешкод ведення бізнесу (особливо для малих
суб'єктів підприємництва).

— Удосконалити систему управління державними
фінансами, забезпечуючи прозорі закупівлі, посилен(
ня керівництва на державних підприємствах, і довго(
строкові капітальні вкладення.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз тренду податкового законодавства України та ЄС
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— Забезпечити адекватне функціонування банкі(
вського сектора, раціоналізуючи роль держави і без(
посереднього володіння, в тому числі розпоряджен(
ня державними пакетами акцій в комерційних банках.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення збалансованого соціально(еко(

номічного розвитку в Україні необхідне проведення
ряд реформ. Враховуючи особливості податкового ре(
формування 2014—2015 рр., існують деякі розбіж(
ності у принципах державного управління в Україні
та ЄС. Так, компаративний аналіз податкового зако(
нодавства ЄС відображає прагнення Комісії ЄС: вре(
гулювати невідповідності у податкових систем країн(
учасниць, зменшити податкове навантаження, забез(
печити підтримку малого та середнього бізнесу, вир(
ішити проблеми подвійного оподаткування, а також
регулювання питань екологічної безпеки [14].

В Україні спостерігається прагнення уряду
збільшити, або хоча б зберегти наповненість Держав(
ного бюджету в складних політичних, економічних та
соціальних умовах.
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