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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Система оподаткування забезпечує наповнення дер�

жавного бюджету, за рахунок чого, держава може ви�
конувати широкий спектр своїх функцій, включаючи
забезпечення людського розвитку. Уряди різних країн
постійно шукають баланс між рівнем податкового на�
вантаження та можливостями бізнесу щодо сплати по�
датків. При цьому рівень податкового навантаження
відрізняється між країнами у залежності від рівня еко�
номічного розвитку, завдань бюджетної політики та
основних принципів системи регулювання підприєм�
ницької діяльності.
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THE TAX POLICY OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

У статті досліджено роль податкової політики в процесі людського розвитку. Розглянуто досвід країн�

членів Євросоюзу у використанні податкових інструментів впливу на людський розвиток. Визначено

податкові інструменти, що використовуються в країнах�членах Євросоюзу для формування стимулюю�

чого впливу на розвиток людського потенціалу, а саме: податкові пільги, звільнення від сплати податків,

податкові кредити, податкова знижка та податкові відстрочки. Вивчено соціальну та економічну ефек�

тивність акцизного оподаткування в частині впливу на тривалість та якість життя та підтверджено пози�

тивну залежність між дією податкових стимулів та сталим розвитком людського потенціалу. Зроблено

висновок, що елементи податкової системи впливають на сферу людського розвитку за рахунок як

фіскальних, так і стимулюючих якостей, що знаходить свій прояв під час справляння прямих і непрямих

податків, що охоплюють усі напрями розвитку людського потенціалу: охорона здоров'я, освіта, культу�

ра, фізичний розвиток, охорона навколишнього середовища тощо.

The article researches the role of a tax policy in the process of human development. The paper considers

experience of member countries of the European Union concerning application of tax instruments of the influence

on human development. The author has determined tax instruments applied in the member countries of the EU

for formation of the inducing impact on human potential development, namely tax benefits, tax credits, tax

discounts, and tax extensions. The author has examined social and economic efficiency of the exercise taxation

in the context of the influence of durability and quality of the life and affirmed the positive dependence between

the impact of tax incentives and sustainable development of human potential. The author has concluded that

elements of the tax system influence the area of human development at the expense of fiscal as well as inducing

properties, which become apparent in the process of collection of direct and indirect taxes encompassing all

directions of human potential development — health protection, education, culture, physical development,

environment protection, et al.
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Податки впливають на соціальну сферу не тільки
своїми фіскальними якостями, вони за рахунок пільг та�
кож можуть здійснювати стимулюючу функцію. Це важ�
ливо з урахуванням того, що підтримка та розвиток си�
стем освіти та охорони здоров'я є тривалим процесом
та потребує системних державних стратегій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі складові державної фінансової політики в

контексті розвитку людського потенціалу активно до�
сліджуються вітчизняними науковцями. В даному кон�
тексті вплив податків на розвиток людського потенціа�
лу вивчали Швабій К.І., Огонь Ц.Г., Калінеску Т.В., Виш�
невський В.П., Липницький Д.В., Соколовська А.М.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В Україні, станом на 1 січня 2016 року, діє низка норм
податкового законодавства, які стосуються пільг, що
мають вплив на розвиток людського потенціалу.

Так, платник податку на доходи фізичних осіб
має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одно�
го роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму
податкової соціальної пільги у розмірі, що дорів�
нює:

— 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), вста�
новленому законом на 1 січня звітного податкового
року;

— 150 відсоткам суми пільги для такого платника по�
датку, який є учнем, студентом, аспірантом, ординато�
ром, ад'юнктом.

Податкова соціальна пільга починає застосовувати�
ся до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з
дня отримання роботодавцем заяви платника податку
про застосування пільги та документів, що підтверджу�
ють таке право.

Окрім цього, податкове законодавство України
містить окремі норми, що зменшують навантаження при
оподаткуванні податком на додану вартість. Так,
звільняються від оподаткування операції з постачання
продуктів дитячого харчування та товарів дитячого
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.

Також звільняються від оподаткування операції з
постачання послуг із здобуття вищої, середньої, про�
фесійно�технічної та дошкільної освіти навчальними
закладами, у тому числі навчання аспірантів і докто�
рантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на
постачання таких послуг, а також послуг з виховання
та навчання дітей у будинках культури, дитячих музич�
них, художніх, спортивних школах і клубах, школах
мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у
гуртожитках.

Дія механізму стимулювання у будь�якій сфері спи�
рається на спонукальний мотив, під впливом якого
відбуваються відповідні дії. У сфері оподаткування та�
ким мотивом є можливість зменшити податкове наван�
таження для юридичних та фізичних осіб за рахунок
отримання пільг. Поширеним явищем у фіскальних си�
стемах різних країн є застосування податкових стимулів
для розвитку соціальної сфери.

Прикладом дії такого механізму є історія з будів�
лею у центрі міста Сієтла. Готель Лемінгтон, побудова�
ний у 1912 році, був архітектурною пам'яткою, але три�
валий час у середини 20�го сторіччя після програшу у
конкурентній боротьбі, зазнав погіршення справ і зна�
ходився у неприглядному стані. У занедбаній будівлі
знайшли притулок безхатьки, наркомани та кримінальні
елементи.

Влада міста разом з громадськістю почали шукати
вихід з ситуації, що склалася у центрі великого міста. В
результаті перепланування будівля готелю зазнала сут�
тєвих змін і почала виконувати нові функції. В оновленій

будівлі розміщувалися соціально незахищені громадя�
ни. Для реалізації такого проекту було прийнято дві дер�
жавні програми федерального рівня. Перша програма,
якою опікувалось Міністерство житлового будівницт�
ва США, передбачала надання податкових пільг розроб�
никам проекту перебудови старого готелю, а інша, під
егідою Національної служби національних парків, пе�
редбачала пільги будівельним компаніям та фірмам, що
облаштовували інтер'єр оновленої будівлі, що була
включена у Національний реєстр історичних пам'яток.
Отримані податкові кредити склали близько 40 відсотків
від загального обсягу фінансування, який склав 8,5 млн
дол. США [6].

Економічне зростання у довгостроковій перспективі
обумовлюється накопиченням факторів, що базуються
на сучасних знаннях. Емпіричний аналіз підтверджує
стійку залежність результатів макроекономічної по�
літики різних країн від рівня підтримки науково�дослі�
дницької діяльності. Збільшення обсягів фінансування
вказаного напряму на один відсоток обумовлює зрос�
тання ВВП країни на 0,05—0,15 відсотка [5].

Податкова політика може впливати на рівень
людського розвитку та на роль людського капіталу в
економіці. Розвиток людського потенціалу залежить
від багатьох чинників, разом з цим, серед основних,
слід назвати освітню та навчальну діяльність. Розріз�
няють два основних способи як податкова система
може впливати на освітню сферу та стимулювати
людський розвиток. Перший стосується режиму опо�
даткування освітніх послуг, другий — стимуляція за
рахунок податкових пільг щодо формування витрат у
галузі освіти і підготовки кадрів, як для юридичних, так
і фізичних осіб.

Перший підхід застосовується у формі податків
— податку на додану вартість та податку на прибу�
ток підприємств, а другий — є формою заохочення
інвестицій у вигляді податкових пільг для здобуття
освіти, яка може тривати протягом цілого життя
людини.

Податкові пільги, розроблені в країнах�членах ЄС
спрямовані на сприяння розвитку сфери освіти та підго�
товки кадрів. Особливий інтерес викликає досвід Німеч�
чини, Ірландії, Франції, Нідерландів, Австрії та Фін�
ляндії.

Державні бюджети багатьох країн після фінансової
та економічної кризи зіштовхнуться із серйозними труд�
нощами, таким чином, питання фінансування сектору
освіти та навчання стає все більш важливим. Одним з
механізмів, що може забезпечити збереження вартості
інтелектуальних активів є податки.

У ЄС, батьки учнів можуть не сплачувати ПДВ за
освітні послуги при умові, що такі послуги надають за�
клади освіти, що мають відповідну ліцензію. Разом з цим,
у різних державах�членах ЄС існують відмінності щодо
визнання відповідності установ, що надають освітні по�
слуги. Наприклад, у Німеччині, Франції, Австрії та
Фінляндії доведеться сплачувати ПДВ, якщо освітні
установи не відповідають встановленим критеріям. Та�
кож є податкові норми, що дозволяють не сплачувати
податки з операцій з передачі обладнання, що викорис�

Таблиця 1. Типи податкових інструментів,
що використовуються для формування стимулюючого впливу

на розвиток людського потенціалу

Джерело: складено автором.
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товуватиметься в цілях навчання. Це стимулюватиме
зростання інвестицій в освітню галузь та виробництво
відповідних технічних засобів, необхідних для навчан�
ня в закладах освіти.

Деякі країни Євросоюзу застосовують норми по�
датків, що заохочують навчання в цілому, а інші здійсню�
ють підтримку для конкретних типів та форм навчання,
наприклад, учнівство в школах чи навчання для під�
приємців.

Податкові стимули для зниження податку на при�
буток корпорацій для інвестування в освіту та профе�
сійну підготовку в більшості випадків застосовуються
тільки при отриманні таких послуг від визнаних держа�
вою навчальних установ. Відповідно до норм податко�
вого законодавства Франції від сплати податку на при�
буток звільняються навчальні установи, як державної,
так і недержавної форми власності.

Податкові стимули для заохочення інвестицій в
підготовку кадрів в окремих країнах наведено у таблиці
2.

В Австрії та Фінляндії податкові пільги надають�
ся при здійсненні операцій, пов'язаних з організацією
та здійсненням навчання. У Німеччині від сплати по�
датків звільняються доходи, отримані студентами, в
цій країні та у Нідерландах дозволено зменшити базу
оподаткування за рахунок витрат, що було здійснено
на освіту.

Ірландія надає загальні податкові пільги на плату
за навчання, в той час як Франція має значно ширший
ряд різних стимулів, що охоплюють учнів і тих, хто
здійснює свою діяльність у системі середньої та вищої
освіти.

Складність податкових систем у деяких країнах
може бути стримуючим фактором для стимулювання
розвитку людського потенціалу. Серед податкових си�
стем країн ЄС достатньо простими вважаються механі�
зми підтримки та стимулювання у Нідерландах, Австрії
та Фінляндії. Основною рисою в цих країнах є спрощені
процедури адміністрування, що значно полегшує
діяльність платників податків [4].

Незважаючи на існування податкових стимулів у
різних країнах Євросоюзу, система моніторингу їхніх
вигід і витрат залишається поки що слабкою. Податкові
пільги для освіти і професійної підготовки повинні гра�
ти певну роль щодо формування правильного балансу
між інвестиціями в розвиток людського капіталу та його
віддачі для економіки та розвитку суспільства.

Незважаючи на особливості податкових правил, що
діють у тій чи іншій країні, у Європейському Союзі є ме�
ханізм гармонізації національних законодавств до ви�
мог, що формуються відповідними директивами. На�
приклад, функціонування податку на додану вартість
регулюється "шостою директивою". Ця Директива Ради
ЄС № 2006/112/ЄС "Про спільну систему податку на

додану вартість" від 28 листопада 2006 року є основною
частиною загальної системи податку на додану вартість
у країнах Європейського співтовариства, застосовують�
ся до всіх товарів і послуг, куплених і проданих для спо�
живання в рамках ЄС.

Система підтримки студентів у країнах ЄС може
розглядати студента як приватну особу або як члена
сім'ї, який потребує фінансової підтримки. Така під�
тримка може залежати від загальних сімейних обста�
вин. Окремі форми підтримки такі, як податкові пільги
можуть надаватися батькам студентів та залежать від
рівня доходів тієї чи іншої родини. Така загальна схема
підтримки характерна приблизно для половини систем
вищої освіти в Європі.

На фоні фіскальної консолідації, що відбувається
у багатьох країнах�членах Євросоюзу та в інших краї�
нах світу з моменту загострення світової фінансово�
економічної кризи, уряди цих країн намагаються
змінити окремі елементи національних податкових си�
стем. Разом з цим, реалізація такої мети пов'язана з
можливостями платників податків, а також стану еко�
номіки та державного бюджету. Також податкові но�
вації завжди тією чи іншою мірою впливають на жит�
тєдіяльність людини, і, як правило, сприймаються нео�
днозначно.

Держави�члени ЄС, в основному, не мають можли�
вості для скорочення рівня оподаткування фонду опла�
ти праці, оскільки, в іншому випадку, такі дії можуть
призвести до зменшення доходів державного бюджету
та викликати соціальну напругу у суспільстві. Під час
зміни елементів системи оподаткування уряд, зазвичай,
для отримання додаткових доходів, може піти на
збільшення рівня оподаткування у сфері споживання,
збільшити ставки податків на володіння нерухомістю та
у напрямах, що стосуються захисту навколишнього се�
редовища.

Податки на споживання в основному включають
акцизи на тютюн і алкоголь. Податки на алкогольні та
тютюнові вироби, які також називають "податками
гріха", окрім наповнення бюджету, також призначені
для зниження споживання певних продуктів. Ефект
зменшення споживання досягається за рахунок збіль�
шення вартості цих товарів, що призводить до скоро�
чення кількості проблем, пов'язаних зі здоров'ям лю�
дини [1].

Зміни рівня оподаткування фонду оплати праці є
найбільш чутливими для тих країн, де рівень зайнятості
є вище ніж середнього по ЄС. Серед таких країн Німеч�
чина, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Серед чутливих до податкових змін груп в країнах
ЄС є низько кваліфіковані робітники та "другі году�
вальники" (працюючі чоловік чи дружина). Зростання
податкового навантаження може утримати від виходу
на ринок праці низько кваліфіковані робітників, які пев�
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Таблиця 2. Податкові стимули, що застосовуються
в окремих країнах Європейського Союзу для підтримки розвитку людського потенціалу

у сфері освіти

Джерело: складено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

29www.economy.in.ua

ний час були без роботи та отримували лише соціальну
допомогу з безробіття. Серед країн ЄС найбільше по�
даткове навантаження на цю категорію зафіксовано у
Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Латвії, Угорщині,
Нідерландах, Австрії, Румунії, Фінляндії та Швеції.

Доходи бюджету від податків на споживання для
проведення порівняльних оцінок щодо можливості змін
системи оподаткування часто співвідносять до ВВП
країни. У подальшому цей показник можна зіставити з
даними щодо рівня оподаткування фонду заробітної
плати. Якщо рівень співвідношення податків на спожи�
вання до ВВП тієї чи іншої країни є значно меншим ніж
середній по ЄС, це дає можливість розглядати мож�
ливість перенесення податкового навантаження з заро�
бітної плати на сферу споживання. Таку можливість за
результатами 2012 року було виявлено для таких країн,
як Ірландія, Іспанія, Латвія та Словаччина [2].

Разом з цим, збільшення податків на споживання
може звужувати рамки для подальшого економічного
зростання та призвести до росту інфляції, тому зрос�
тання рівня податкового навантаження необхідно роз�
глядати конкретно для тієї чи іншої країни.

Надмірне споживання продуктів харчування і напоїв
з високим вмістом жиру, цукру і солі, підвищує ризик
розвитку ожиріння і пов'язаних з харчуванням неінфек�
ційних захворювань. Це питання окремі країни Євросо�
юзу намагаються вирішити за допомогою податкових
важелів. Підвищення цін на шкідливі для здоров'я хар�
чові продукти є потенційною мірою політики, щоб пе�
решкоджати їхньому надмірному споживанню. Певний
час такі заходи використовує влада Фінляндії, Франції,
Угорщини та Мексики.

Попередні дані з існуючих податків на продукти хар�
чування і напої, дозволяють припустити, що вони були
ефективні в зниженні обсягів покупок, але в довго�
строковій перспективі вплив на споживання і здоров'я
населення ще належить оцінити. Харчова промисловість
у багатьох країнах ЄС відстоює позицію, яка полягає у
відмові від запровадження податків на шкідливі товари.
Натомість від представників великого харчового бізне�
су надійшли пропозиції, що замість нових податків для
скорочення споживання з їхнього боку буде зменшено
вплив маркетингових операцій на споживачів. Їхня нова
маркетингова стратегія передбачатиме зміщення векто�
ру впливу реклами на здорове харчування, з цією ме�
тою буде запроваджене відповідне маркування про�
дуктів харчування.

Ефективність податку на скорочення споживання
шкідливих для здоров'я продуктів харчування і напоїв
залежить від механізмів його впливу. Якщо податкові
ставки є низькими, а податкова база стосуватиметься
лише не дорогих товарів, то вплив на доходи громадян
буде незначним. Чим вище ставка податку, в поєднанні
з поступовим її підвищенням та розширенням податко�
вої бази, тим більший потенціал впливу на людське здо�
ров'я.

Податки на продукти харчування мають відчутне
значення для споживачів з низьким рівнем доходів, які
витрачають більшу частину свого доходу на продукти
харчування. Політики, які пропонуватимуть підвищен�
ня податків на такі товари стикатимуться з електораль�
ними ризиками, оскільки пропозиції щодо податкових
новацій будуть непопулярні через їх регресивний харак�
тер. Проте громадяни з невеликим рівнем доходів вхо�
дять до групи найбільших ризиків щодо впливу шкідли�
вої їжі на здоров'я людини, передусім, — ожиріння, діа�
бету та серцево�судинних захворювань. Це відбуваєть�
ся за рахунок більшої ціни на свіжі та якісні продукти,
ніж на закуски та напої у фаст�фудах.

Причино�наслідковий зв'язок між функціонуванням
податкової системи та людським розвитком у контексті
охорони здоров'я проявляється у широкому спектрі.
Негативні наслідки від вживання шкідливих продуктів
накладають витрати на суспільство, відповідні статті

державного бюджету та на неурядові фонди медичного
страхування. Такий ланцюг взаємозалежних елементів
щодо харчування людини та роботи підприємств хар�
чової промисловості формується під впливом таких чин�
ників. По�перше, ожиріння, викликане надмірним спо�
живанням шкідливих продуктів, накладає на суспільство
та державний бюджет додаткове навантаження за ра�
хунок збільшення витрат на медичне обслуговування,
компенсації втрати продуктивності, невиходу на робо�
ту і в подальшому, соціальних виплат. По�друге, збіль�
шення виробництва шкідливих продуктів харчування,
орієнтуючись на підвищений попит, має суттєвий нега�
тивний вплив на навколишнє середовище [3].

Збільшення державних доходів за рахунок податків
на нездорові продукти харчування і напої може забез�
печити мобілізацію фінансових ресурсів для зменшен�
ня додаткових витрат, що накладаються на суспільство
після їхнього споживання, а також для вирішення рег�
ресивного характеру податку шляхом надання субсидій
на здорову їжу.

Країни Європейського Союзу дослідивши наявність
залежності, вирішили вплинути на цю ситуацію за ра�
хунок різних інструментів. Зв'язок між шкідливим для
здоров'я харчуванням та змінами окремих елементів
податкової системи у Великобританії існує з 2011 року.
На цей час в Сполученому Королівстві 62 відсотка гро�
мадян страждали від ожиріння, з яких 24 відсотка —
чоловіки, 26 відсотків — жінки. Проблема ожиріння
була гострою для людей у віці від 45 до 74 років, при
цьому серед жінок та дітей найбільший рівень захворю�
вань від зайвої ваги спостерігалася у сегменті населен�
ня з низьким рівнем доходів.

На вартість продуктів харчування найбільший вплив
мають податок на додану вартість, акцизи та імпортні
мита. Податок на додану вартість (ПДВ) виплачується
у вигляді відсотка від вартості всіх продуктів харчуван�
ня, імпортні мита застосовуються на продукти харчу�
вання або напої, що ввозяться з�за кордону, акцизи
можуть бути накладені на товари, які в контексті охо�
рони здоров'я несуть загрози та ризики, це у першу чер�
гу стоється тютюнових виробів та алкоголю.

Згідно з нормами законодавства Великобританії
більшість продуктів харчування і безалкогольних напоїв
оподатковуються за нульовою ставкою або за зменше�
ною від стандартної ставкою ПДВ. Такий режим опо�
даткування поширюється на сире м'ясо і рибу, фрукти і
овочі, крупи, горіхи і боби, зелень, хліб і хлібобулочні
вироби, а також холодних продуктів на винос.

Стандартна ставка 20 відсотків застосовується до
гарячих продуктів на винос, морозива, кондитерських
виробів, соків і соковмісних напоїв, газованих напоїв,
чіпсів і солоної снекової продукції, зернових і мюслі,
фруктових батончиків та попкорну.

У той час як стандартна ставка застосовується до
менш здорової їжі, є ще багато продуктів з високим
вмістом цукру, жиру та солі, які оподатковуються за
пільговою ставкою, такі як торти, млинчики, шоколад
для домашнього випічки та солодких пластівців для
сніданку.

У Європейському Союзі торговельні тарифи та об�
меження у вигляді імпортних тарифів на продукти хар�
чування з країн, що не входять в ЄС встановлюються за
допомогою Спільної сільськогосподарської політики
(ССП) і варіюються в залежності від продуктів харчу�
вання і країни походження. Рівень тарифів залежить від
торгових угод між ЄС та окремими країнами або група�
ми країн. Мета цих тарифів є забезпечення продукції
ЄС є конкурентоспроможною на ринку ЄС. В цілому,
тарифи варіюються від 5% до 20% від вартості продуктів
харчування.

Податкова політика щодо сфери людського розвит�
ку, яка стосується харчування, може застосовуватися,
як до готових продуктів, так і для певних інгредієнтів.
Наприклад, податок може бути накладено на напої з
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додаванням цукру або це може бути накладено на цу�
кор в якості інгредієнта. Між цими двома варіантами є
компроміс між простотою реалізації, адміністрування
та його ефективності. Разом з цим, адміністрування по�
даткових платежів буде значно легшим для готових про�
дуктів ніж для інгредієнтів, оскільки в останньому при�
кладі, цей процес зачіпатиме широкий спектр продуктів
харчування.

Ще однією особливістю є об'єкт оподаткування при
накладанні ПДВ та акцизів. Як правило, акциз накла�
дається після оподаткування ПДВ. При цьому ПДВ за�
стосовується пропорційно до ціні товару, а акциз може
накладатися на одиницю придбаного товару (за літр
спирту, тону палива тощо). Тому акциз, ймовірно, буде
мати більший вплив на споживання. Також важливо вра�
ховувати те, що механізм застосування ПДВ певною
мірою враховує вплив індексу споживчих цін, а акциз�
ний податок — ні. Тому у певних випадках, наприклад,
при значному зростанні інфляції, уряду слід індексува�
ти ставки акцизів.

Крім того, акцизи можна вводити поступово, це оз�
начає, що ставка податку може зростати відповідно до
певного графіку. Такий механізм даватиме змогу посту�
пово змінювати думку споживачів відносно зростання
ціни на відповідні продукти, тим самим, вплив від
збільшення ціни буде пом'якшено.

Окрім Великобританії податки, пов'язані з людсь�
ким розвитком запроваджено й у інших країнах. Голов�
ними аргументами для введення таких податків були:
поширення неінфекційних захворювань, ожиріння, а
також можливість отримати додаткові надходження до
бюджету. При цьому Фінляндія є єдиною країною, де
уряд відкрито заявив, що такі податки запроваджено
лише з метою збільшення доходів державного бюдже�
ту.

Основним податковим інструментом, за провадже�
ним на нездорову їжу був акцизний податок. Виняток
становить Мексика, де на шкідливу їжу було збільшено
ставку ПДВ. В інших країнах акцизом обкладаються
продукти з високим вмістом солі, цукру, жирів і солодкі
напої.

Досвід деяких країн свідчить про невдалу практику
оподаткування операцій з продажу нездорової їжі. На�
приклад, уряд Данії увів податок на їжу, насичену жи�
рами у 2011 році, однак, після критики з боку різних
компаній та населення, цей податок, що діяв менше року
було скасовано. Фінський уряд скасував заплановану
податкову надбавку до 2015 року на солодощі через
скаргу Федерації промисловців, поданої до Європейсь�
кої Комісії [3].

 Найменший рівень оподаткування шкідливих безал�
когольних напоїв має Угорщина, а найвищий — Фінлян�
дія. В абсолютному вимірі надходження від оподатку�
вання шкідливих харчових продуктів має Мексика. При
цьому у цій країні планові показники за цим напрямом
у 2013 році було виконано на 116 відсотків.

Для того щоб виміряти вплив податкових новацій
уряди оцінюють зниження рівня споживання шкідливих
продуктів харчування і зміни податкових платежів від
операцій з їхнього продажу. Разом з цим для оцінки у
довгостроковій перспективі, необхідно аналізувати дані
щодо змін стану здоров'я населення. Такий підхід доз�
волить виявити причинно�наслідкові зв'язки між онов�
леною податковою системою і змінами в стані здоров'я
населення.

Застосування податків на продукти, що мають
шкідливий вплив на здоров'я людини відбувається за
різними організаційними схемами. Такі податки можуть
стягуватися з виробника, а можуть бути перенесені на
кінцевого споживача. При формуванні таких схем од�
ним з основних чинників є рівень еластичності попиту
на ту чи іншу продукцію.

Після застосування нових податків, які стосували�
ся шкідливих видів їжі та харчування ціни на окремі види

такої продукції відчутно зросли. Наприклад, для безал�
когольних напоїв ціни зросли на 310 відсотків, а спо�
живання у Великобританії, Мексиці, Данії та Фінляндії
скоротилося приблизно на 4—10 відсотків.

Вплив податків на продукти харчування виявився
не таким значним. У Данії зростання цін на жири, мас�
ла та маргарину через податок призвело до скорочен�
ня їхнього споживання, хоча і на відносно невеликий
рівень. В Угорщині споживання солоних закусок також
знизився, хоча ціни виросли на менше, ніж очікувало�
ся. Проте для кондитерських виробів не зважаючи на
зростання цін за рахунок податків, змін попиту не спо�
стерігалося.

Незважаючи на зростання ціни за рахунок податків,
обсяг споживання продуктів, шкідливих для здоров'я
людини, не зменшився для групи громадян, які мають
невеликий рівень доходів. Як наслідок, така категорія
споживачів стала витрачати більшу частину своїх до�
ходів, що свідчить про регресивний вплив запровадже�
них податків.

Дослідження впливу податків на шкідливі продукти
харчування щодо потенціалу людського розвитку необ�
хідно продовжувати. Існуючі прогалини у цьому напрямі
податкової політики можливо ліквідувати лише у дов�
гостроковій перспективі. Разом з цим, можливо визна�
чити такі критерії стосовно умов запровадження таких
податків та їхнього можливого впливу.

— збільшення ставки податку щодо операцій з про�
дажу нездорової їжі;

— підвищення цін на шкідливу їжу зменшить рівень
її споживання;

— податки, залежно від бази оподаткування, мо�
жуть збільшити доходи бюджету;

— за умови ефективної роз'яснювальної роботи нові
форми оподаткування можуть донести інформацію про
шкідливість такої їжі для населення;

— підприємства харчової промисловості, які вироб�
ляють нездорові продукти харчування та напої можуть
зіткнутися з фінансовими втратами.

Відповідно до регуляції ЄС № 691/2011 щодо еко�
логічних економічних рахунків екологічний податок
є податком, базою якого є фізична одиниця того, що
встановлено як шкода для навколишнього середови�
ща. Європейська статистика розрізняє чотири кате�
горії екологічних податків, які відносяться до сфери
енергетики, транспорту, забруднення навколишньо�
го середовища та використання природніх ресурсів
[7].

Екологічні податки все частіше використовуються
для впливу на поведінку господарюючих суб'єктів —
виробників та/чи споживачів. Ці податки також забез�
печують генерацію фінансових ресурсів, які у прямий
чи непрямий спосіб можуть бути використані для охо�
рони навколишнього середовища. З року в рік екологічні
податки збільшують своє значення у системі державних
фінансів країн�членів Європейського Союзу.

У період з 2006 по 2013 рр. надходження від сплати
екологічних податків зростали в рік у середньому на 1,6
відсотка. Наприкінці вказаного періоду різниця в над�
ходженнях у порівнянні з 2006 роком становила близь�
ко 35,5 млрд євро [8].

Порівняльна оцінка показників питомої ваги еколо�
гічних податків у загальному обсязі сплачених податків
у країнах�членах ЄС у 2005 та 2014 рр. показала, що у
2014 році в окремих країнах ЄС екологічні податки скла�
дали значну частку у загальному обсязі надходжень
бюджету. Близько 10�ти відсоткового рівня надходжен�
ня за цими податками спостерігалося у Болгарії, Греції,
Естонії, Італії та Румунії, а у Словенії та Хорватії, навіть
перевищували вказаний рівень. Найменший рівень за�
фіксовано у Бельгії, Франції та Швеції.

Протягом 2005—2014 рр. питома вага цих податків
у загальному обсязі надходжень збільшилась у Болгарії
(+0,3 в.п.), Греції (+3,2 в.п.), Естонії (+0,7 в.п.), Іспанії



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

(+0,1 в.п.), Італії (+0,8 в.п.), Великобританії (+0,6 в.п.),
Румунії (+1,8 в.п.) та Словенії (+2,3 в.п.).

У структурі екологічних податків найбільшу частку
складають податки на забруднення, пов'язаними з екс�
плуатацією транспортних засобів. Для більшості країн�
членів Європейського Союзу ці платежі мають від 80 і
більше відсотків. Наприклад, у Болгарії цей показник
становить 86,9 відсотка, у Чехії — 92,6 відсотка, Естонії
— 87,1 відсотка, Німеччині — 83,8 відсотка, Литві — 93,9
відсотка, Люксембурзі — 92,1 відсотка, а у Румунії —
89,0 відсотка. У той же час, найменші показники у Маль�
ти — 56,7 відсотка, Нідерландах — 56,7 відсотка, Данії
— 58,1 відсотка, Фінляндії — 66,9 відсотка, а у Ісландії
— 34,4 відсотка.

ВИСНОВКИ
Елементи податкової системи впливають на сферу

людського розвитку за рахунок як фіскальних, так і сти�
мулюючих якостей. Це знаходить свій прояв під час
справляння прямих і непрямих податків, що охоплюють
усі напрями розвитку людського потенціалу — охоро�
на здоров'я, освіта, культура, фізичний розвиток, охо�
рона навколишнього середовища тощо. Дані емпірично�
го аналізу підтверджують позитивну залежність між
податковими стимулами та сталим економічним розвит�
ком.

Основними формами податкового стимулювання є:
податкові пільги, звільнення від сплати податків, подат�
ковий кредит, податкова знижка та відстрочка подат�
кового платежу.

Застосування стимулів при справлянні непрямих
податків характеризується меншою деталізацією вимог
щодо статусу і характеристик платників податків, ніж
при формулюванні умов для застосування пільг у сфері
прямих податків.

Складність податкової системи може бути стриму�
ючим фактором щодо стимулювання розвитку людсь�
кого потенціалу. Основною умовою для ефективності
податкових стимулів є простота в умовах їхнього зас�
тосування, включаючи процедури адміністрування та
звітності. Для країн�членів Європейського Союзу знач�
ну роль відіграють нормативні документі щодо гармон�
ізації дії податкових механізмів, у першу чергу, це сто�
сується непрямих податків.

Посилення податкового навантаження в умовах
фінансово�економічної кризи можливо і у сферах, що
впливають на розвиток людини. Передусім, це може
мати відношення до напрямів захисту навколишнього
середовища та споживання підакцизних промислових
товарів та харчових продуктів. Ефект зменшення спо�
живання досягається за рахунок збільшення вартості
цих товарів, що призводить до скорочення проблем,
пов'язаних зі здоров'ям людини. Разом з цим, збільшен�
ня податкового навантаження у сфері споживання, зву�
жує рамки для економічного зростання та призводить
до росту інфляції.

Враховуючи особливості механізму оподаткування
акцизами, вони мають більший вплив на споживчу по�
ведінку людини. При цьому для врахування впливу
індексу споживчих цін, акцизні податки потребують
індексації.

Екологічні податки все частіше використовуються
для впливу на поведінку господарюючих суб'єктів, що
відбивається і на рівні надходжень до державного бюд�
жету. В країнах Євросоюзу в період 2006—2013 рр. об�
сяг надходжень від таких податків збільшився на май�
же на 36 млрд євро. Найбільшу питому вагу у доходах
бюджету екологічні податки мають у таких країнах ЄС,
як Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Румунія, Словенія
та Хорватія.

Література:
1. Tax Reforms in EU Member States 2014 European

economy 6/2014 Economic and Financial Affairs Tax policy

challenges for economic growth and fiscal sustainability
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_�
economy/2014/pdf/ee6_en.pdf

2. Tax Reforms in EU Member States 2015 Tax policy
challenges for economic growth and fiscal sustainability
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/
ip008_en.pdf

3. Cornelsen L. and Carreido A. Health�related taxes
on foods and beverages [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://foodresearch.org.uk/wp�content/uploads/
2015/05/Food�and�beverages�taxes�final�20�May�
2015.pdf

4. Taxing the mind. European Centre for the Develop�
ment of Vocational Training [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.cedefop.europa.eu/files/9016_�
en.pdf

5. Global Survey of R&D. Tax Incentives 2014 [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www2.de�
loitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl�tax�global�rd�survey�aug�2014.pdf

6. Using Tax Incentives to Support Community Health
and Development [Електронний ресурс]. — Режим дос�
тупу: http://ctb.ku.edu/en/table�of�contents/implement/
changing�policies/tax�incentives/main

7. Regulation (eu) no 691/2011 of the European
Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European
environmental economic accounts [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://eur�lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0001:0016:EN:PDF

8.  Environmental tax statistics in EU [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics�explained/index.php/Environmental_�
tax_statistics

References:
1. Tax Reforms in EU Member States 2014. European

economy 6/2014 Economic and Financial Affairs Tax policy
challenges for economic growth and fiscal sustainability,
available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/european_economy/2014/pdf/ee6_en.pdf
(Accessed 12 April 2016).

2. Tax Reforms in EU Member States 2015. Tax policy
challenges for economic growth and fiscal sustainability,
available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/eeip/pdf/ip008_en.pdf (Accessed 12 April
2016).

3. Cornelsen, L. and Carreido, A. (2015), Health�related
taxes on foods and beverages, available at: http://
foodresearch.org.uk/wp�content/uploads/2015/05/Food�
and�beverages�taxes�final�20�May�2015.pdf (Accessed 12
April 2016).

4. Taxing the mind. European Centre for the
Development of Vocational Training, available at:
www.cedefop.europa.eu/files/9016_en.pdf (Accessed 12
April 2016).

5. Global Survey of R&D. Tax Incentives 2014, available
at: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Tax/dttl�tax�global�rd�survey�aug�
2014.pdf (Accessed 12 April 2016).

6. Using Tax Incentives to Support Community Health
and Development, available at: http://ctb.ku.edu/en/table�
of�contents/implement/changing�policies/tax�incentives/
main (Accessed 12 April 2016).

7. Regulation (eu) no 691/2011 of the European
Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European
environmental economic accounts, available at: http://eur�
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:�
L:2011:192:0001:0016:EN:PDF (Accessed 12 April 2016).

8. Environmental tax statistics in EU, available at: http:/
/ec.europa.eu/eurostat/statistics�explained/index.php/
Environmental_tax_statistics (Accessed 12 April 2016).
Стаття надійшла до редакції 19.04.2016 р.


