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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасний стан національної економічної системи

вимагає акцентованої уваги до проблем залучення пря'

мих іноземних інвестицій у пріоритетні галузі реально'

го сектора економіки України. Оскільки в Україні при'

ток прямих іноземних інвестицій до ВВП станом на

01.01.2012 р. становить 3,8 % [1], тоді як безпечний

рівень — 6 %; частка прямих іноземних інвестицій на

одну особу складає 1439,2 дол. США, тоді як в Чехії —

11482,8 дол. США, в Угорщині — 8446,7 дол. США, в

Польщі — 6036,8 дол. США, в Словенії — 2875,2 дол.

США, в Білорусії — 1518,5 дол. США, в Грузії — 2358,9

дол. США1. Такий стан, у першу чергу, обумовлений тим,

що сьогодні, на відміну від іноземних країн, відсутнє

дієве державне регулювання щодо залучення прямих

іноземних інвестицій, у тому числі податкове. Тому при'

ведення в дію саме регулюючого впливу держави на

залучення прямих іноземних інвестицій через податко'

ве стимулювання є важливим у контексті формування

ефективної державної політики.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Проблематика впливу податкової політики на інве'

стиційну діяльність представлена у працях таких вітчиз'

няних науковців, як: З. Варналія, Ю. Іванова, А. Крисо'

ватого, Н. Крючкової, Т. Кощук, Л. Тарангул та ін. Заз'

начені науковці зробили значний внесок у розробку те'

оретичних та методичних основ впливу податкової пол'

ітики на інвестиційну діяльність. Разом з тим, у науко'

вих працях недостатньо приділено уваги сучасному по'

датковому стимулюванню залучення прямих іноземних

інвестицій в Україну. Крім того, постійні зміні у подат'

ковому законодавстві України спонукають до проведен'

ня подальших досліджень у сфері податкової політики.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є висвітлити сучасний стан податково'

го стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій

до України та сформулювати власні практичні рекомен'

дації щодо податкового стимулювання залучення пря'

мих іноземних інвестицій в Україну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ураховуючи останні зміни в світовій економіці, спо'

стерігаємо, посилену конкурентну боротьбу серед за'

рубіжних країн саме за іноземні інвестиції. Тому уряди

багатьох держав усе частіше проводять лібералізацію

режимів щодо прямих іноземних інвестицій (табл. 1).

Як видно із таблиці 1, 52 із 67 змін, які були внесені

в національні режими регулювання прямих іноземних

інвестицій у 44 країнах у 2011 р., були спрямовані на

створення більш сприятливих умов для прямих інозем'

них інвестицій. Разом з тим, варто відмітити, що така

тенденція спостерігається протягом усього досліджує'

мого періоду. Це свідчить, що країни у своїй політиці

щодо залучення прямих іноземних інвестицій усе актив'

ніше використовують стимули, серед яких найважливі'

шими залишаються податкові (табл. 2).

Досвід України щодо застосування податкових стимулів

для залучення прямих іноземних інвестицій до країни був

негативним, що призвело до повної ліквідації податкових

пільг для іноземних інвесторів. Проте потреба у залученні

інвестицій в Україну, у тому числі прямих іноземних інвес'

тицій, до пріоритетних галузей реального сектора економ'

іки призвело у 2012 році до прийняття Закону України "Про

стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних га'

лузях економіки з метою створення нових робочих місць"

[8] та Закону України "Про внесення змін до розділу ХХ

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо

особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які

реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях еко'

номіки" [9], що вступили у дію з 01.01.2013 року.
____________________________

1 Розраховано автором за даними [2] та [3].
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Метою вищезазначених законодавчих актів є запро'

вадження сприятливих умов для залучення інвестицій, у

тому числі іноземних, у пріоритетні галузі економіки Ук'

раїни для створення нових робочих місць, розвитку інфра'

структури депресивних територій, збільшення високоякі'

сних вітчизняних товарів і послуг, створення сучасної ви'

робничої транспортної та ринкової інфраструктури.

У той же час аналіз ухвалених законів дозволяє ок'

реслити основні його переваги та недоліки.

Серед переваг варто відмітити:

— введення спеціального режиму оподаткування при'

бутку підприємств, що здійснюють інвестиційний проект за

ставкою: з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включ'

но — 0 відсотків; з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року

включно — 8 відсотків; з 1 січня 2023 року — 16 відсотків;

— звільнення від оподаткування ввізним митом

імпорт устаткування (обладнання) та комплектуючих

виробів до нього, що не виробляється в Україні;

— використання методу нарахування амортизації ос'

новних засобів, що входять до груп 2 (капітальні витрати

на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом) і 3

(будівлі) як прискорене зменшення залишкової вартості.

Крім того, до позитивних сторін доцільно віднести зап'

ровадження низки критеріїв до суб'єктів господарюван'

Таблиця 1. Зміни в національних режимах регулювання прямих іноземних інвестицій
за період 1995—2011 рр.

Джерело: складено автором за даними [4; 5].
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Таблиця 2. Податкові стимули в окремих країнах світу

Джерело: складено автором за даними [6; 7].
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ня, які здійснюватимуть інвестиційні проекти у пріоритетні

галузі економіки та отримуватимуть податкові пільги. Ос'

кільки податкові пільги не варто надавати всім підприєм'

ствам, які втілюють інвестиційні проекти, у тому числі з

прямими іноземними інвестиціями. Адже в минулому для

України надання податкових пільг всім вище, наведеним

підприємствам призвело до зловживань у цій сфері діяль'

ності та втрат бюджету, що і сьогодні має наслідки. Тому

визначимо запровадження критеріїв надання податкових

пільг суб'єктам господарювання, які здійснюватимуть інве'

стиційні проекти у пріоритетні галузі економіки, а саме:

1) за загальною кошторисною вартістю інвестицій'

ного проекту. Тобто інвестиційний проект повинен пе'

ревищувати суму, еквівалентну:

а) 3 мільйонам євро — для суб'єктів великого

підприємництва;

б) 1 мільйону євро — для суб'єктів середнього

підприємництва;

в) 500 тисячам євро — для суб'єктів малого підприє'

мництва;

2) за кількістю створених нових робочих місць для

працівників, що безпосередньо задіяні у виробничих

процессах, а саме:

а) 150 — для суб'єктів великого підприємництва;

б) 50 — для суб'єктів середнього підприємництва;

в) 25 — для суб'єктів малого підприємництва;

3) за середньою заробітною платою працівників. А

саме, середня заробітна плата має не менш як у 2,5 раза

перевищувати розмір мінімальної заробітної плати,

встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Однак, разом з позитивними рисами запроваджен'

ня податкового стимулювання залучення інвестицій, у

тому числі й іноземних, відмітимо й негативні.

По'перше, до критеріїв, які ураховуються при наданні

податкових пільг суб'єктам господарювання із інвести'

ційними проектами не включено такі критерії, як: форма

іноземної інвестиції та рівень реінвестованого прибутку.

Форму іноземної інвестиції необхідно враховувати, щоб

усунути зловживань з боку іноземних інвесторів щодо:

— ввезення до країни застарілих основних засобів

— це стосується підприємств, які використовують май'

нову форму іноземної інвестиції;

— ввезення до країни спекулятив'

ного капіталу — це стосується інозем'

них комерційних банків та страхових

компаній, які при формуванні статут'

ного капіталу іноземною інвестицією

в результаті можуть звільнятися від

оподаткування.

Рівень реінвестованого прибутку

необхідно враховувати, щоб запобіг'

ти вивезенню капіталів за кордон. Ос'

кільки за даними Міністерства еконо'

міки, за час незалежності України

відплив капіталу оцінюється близько в

30 млрд дол. США, а щорічний обсяг

його вивозу становить близько 1,5—

2 млрд дол. США [10].

По'друге, не визначено види пріо'

ритетних галузей реального сектора

економіки, яким надаватимуться по'

даткові стимули. Оскільки більша ча'

стка іноземного капіталу як в країнах світу, так і в Ук'

раїні залучається не до пріоритетних галузей реально'

го сектора економіки, а до фінансового, торгівлі, опе'

рацій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та на'

дання послуг підприємцям, що свідчить про перевагу

вкладання коштів іноземними інвесторами до галузей

із швидкою обіговістю.

Утретє, необхідним є перегляд критерію встановлен'

ня рівня заробітної плати, яку передбачають ввести на

рівні не менше як у 2,5 раз мінімальних заробітних плат.

Учетверте, основною метою розробки Закону Украї'

ни "Про стимулювання інвестицій до пріоритетних галу'

зей економіки" є створення робочих місць в Україні. Вод'

ночас критерій відбору діяльності підприємств за кількістю

створених робочих місць, на нашу думку, є заниженим.

Оскільки держава, надаючи податкові пільги у розмірі: для

суб'єктів великого підприємництва — 3 млн євро (при ство'

ренні 150 робочих місць), для суб'єктів середнього підприє'

мництва — 1 млн євро (при створенні 50 робочих місць);

для суб'єктів малого підприємництва — 0,5 млн євро (при

створенні 25 робочих місць), несе втрати для бюджету, що

становлять — 23,4 млн грн. Тому нами пропонується пе'

регляд критерію кількості створення робочих місць у бік

збільшення: для суб'єктів великого підприємництва до 313

робочих місць (при кошторисній вартості інвестиційного

проекту 3 млн євро); для суб'єктів середнього підприєм'

ництва до 104 робочих місць (при кошторисній вартості

інвестиційного проекту 1 млн євро); для суб'єктів малого

підприємництва до 50 робочих місць (при кошторисній

вартості інвестиційного проекту 0,5 млн євро).

Ураховуючи вищевикладене, пропонуємо власний

варіант надання податкових пільг підприємствам, що

залучають прямі іноземні інвестиції до пріоритетних га'

лузей економіки, який наведений у табл. 3.

Також передбачено решту умов для окремого виду

економічної діяльності, а саме:

а) для будівельної: іноземні інвестиції в житловий фонд

країни; використання у великій кількості сировини та інших

матеріалів, наявних тільки в Україні; використання у будів'

ництві нових основних засобів та будівних технологій; за'

безпечення соціальним житлом населення країни за адек'

Таблиця 3. Спеціальний режим оподаткування податком
на прибуток для підприємств,

що залучають прямі іноземні інвестиції

Джерело: складено автором за результатами дослідження.
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ватною ціною за 1 кв.м;

б) для сільського господарства

та харчової промисловості: викори'

стання у господарській діяльності

тільки нових основних засобів та

виробничих технологій, диверсифі'

кація видів виробництва; створення

сприятливої інфраструктури на селі;

надання землі тільки в оренду;

в) для металургії та машинобу'

дування: випуск високотехнологіч'

ного товару; ефективна розробка і

переробка природних ресурсів в

Україні; використання у великій

кількості сировини та інших матері'

алів, наявних тільки в Україні; прид'

бання нових основних засобів; на'

дання землі тільки в оренду.

Необхідність податкового сти'

мулювання залучення іноземних

інвестицій у вищенаведені види

економічної діяльності обумовлено наступним.

По'перше, будівництво житлового фонду в Україні

упродовж багатьох років залишається одним з першочер'

гових завдань у країні. Адже 90 % житлового фонду краї'

ни побудовано ще за часів Радянського Союзу. Житло того

часу не відзначається високим рівнем комфортності, зруч'

ним плануванням та надійністю. Переважна його частина

взагалі була зведена як тимчасове житло, що не передба'

чає використання житлових площ понад 25—30 років. Крім

того, Україна в результаті світової фінансової кризи отри'

мала станом на 01.01.2011 р. 18,3 тис. об'єктів незаверше'

ного житлового будівництва. Також варто відмітити, що

введення в експлуатацію житла за часи незалежності Ук'

раїни значно зменшилося порівняно з радянськими часа'

ми. Так, в Україні у 2011 році порівняно з 1980 роком було

введено в експлуатацію житла на 45,7 % менше [2]. Хоча

порівняно з 2009 роком у 2011 році ситуація з будівницт'

вом житла стала покращуватися.

Важливим питанням залишається й забезпеченість

населення житлом, оскільки станом на 01.01.2012 рік

налічувалось 1 млн 84 тис. [2] родин та самотніх осіб,

які стоять у черзі за житлом. Крім того, на кожного жи'

теля в Україні у середньому доводиться лише 23,5 кв. м

загальної площі. У той же час у країнах Європейського

Союзу зазначений показник у середньому у 2 рази вище.

Наприклад, у Франції на 1 жителя доводиться 37,5 кв.

м, у Німеччині — 41,9 кв. м, в Італії — 36,5 кв. м, у Швеції

— 44,5 кв. м, в Угорщині — 28 кв. м [2].

По'друге, іноземне інвестування у сектор економі'

ки машинобудування надасть поштовх розвитку вироб'

ництва машинобудівної продукції з високою доданою

вартістю, що стане стимулом до швидкого та якісного

розвитку країни, розширення торгівлі на світовому рин'

ку. Крім того, дозволить створити робочі місця для на'

селення країни, тим самим підвищить їх добробут.

Адже сьогодні багатогалузевий машинобудівний ком'

плекс є потужним сектором промисловості України, який

об'єднує понад 11 тисяч підприємств. Серед 38 секторів

економіки він посідає четверте місце за обсягом випуску

продукції після таких секторів, як виробництво харчових

продуктів, металургійне виробництво та торгівля [11].

Проте недостатність сучасного обладнання гальмує

розвиток даного сектора. Ступінь зносу основних за'

собів станом на 01.01.2011 в цьому секторі становить

84,3 %, також інвестиції в основний капітал за 2008—

2011 рр. скорочувалися порівняно з попередніми рока'

ми (табл. 4). Повільно вирішуються проблеми відновлен'

ня виробничого потенціалу галузі, подальшої зміни

структури товарного виробництва та розвитку науко'

місткого машинобудування, забезпечення конкурентос'

проможності кінцевої продукції на світовому ринку.

Крім того, зайнятість у даному секторі останніми рока'

ми почала скорочуватися у середньому на 11,8 %.

По'третє, сектор металургійного виробництва та

виробництва готових металевих виробів в Україні є та'

кож одним із найбільших у світі виробників металів та

виробів із них, зокрема, за обсягами виробництва сталі

він займає восьме місце у світовому господарстві [11].

Металургійний комплекс в Україні забезпечує понад

25 % промислового виробництва і 34 % загального екс'

порту товарів. Проте, значну частку (до 40 %) українсь'

кого експорту металів у 2011 р. складали: чавун перероб'

ний у чушках, зливки, напівфабрикати з нелегованої сталі,

феросплави, відходи та брухт чорних металів. Практич'

но відсутня номенклатура експорту високотехнологічної

металопродукції: продуктів прямого відновлення заліз'

них руд, листів плакованих з гальванічним покриттям та

електролітичним оцинкуванням, прокату плаского з ко'

розійностійкої нержавіючої сталі. Це свідчить про низь'

кий технологічний розвиток даної галузі, що супровод'

жується неліквідним фондом основних засобів. Наприк'

лад, станом на 01.01.2011 ступінь зносу основних засобів

саме у металургійному секторі економіки становить 59,3

% [2]. Крім того, за 2008—2011 рр. інвестування про'

цесів модернізації та технічного переоснащення металур'

гійних підприємств різко скоротилося (табл. 5).

Металургійна галузь реального сектора економіки

потребує іноземного інвестування для досягнення по'

зитивного ефекту у будівництві, машинобудуванні, роз'

будові дорожньо'транспортного комплексу, створення

нових робочих місць і формування передумов для стій'

кого економічного зростання.

Таблиця 4. Інвестування машинобудівної галузі реального
сектора економіки

Джерело: складено автором за даними [2].

 
   

  ,  . 
    

,  .  
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

 6189 3564 4400 5888 256 58,1 306 48,4 
 

( ) 76618 57658 58558 84971 485 969,3 766,2 1204,3 

Таблиця 5. Інвестування металургійної галузі реального
сектора економіки

Джерело: складено автором за даними [2].

 
   

  ,  . 
    

,  .  
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

 
  
  

 

10503 6683 5161 9037 -240,6 44,7 383,3 138,4 

 
( ) 76618 57658 58558 84971 48,5 969,3 766,2 1204,3 
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По'четверте, обгрунтовуючи важливість кожної га'

лузі для інвестування, неможливо не зупинитися на

сільському господарстві та харчовій промисловості. Як

вважають експерти, ці дві галузі економіки у разі загост'

рення світової продовольчої кризи зможуть забезпечи'

ти весь світ. Це проблемне питання сьогодні є вкрай важ'

ливим та актуальним. За розрахунками Продовольчої та

сільськогосподарської організації ООН запасів їжі на

планеті хватить тільки на 60 днів [12], якщо розвиток

сільського господарства у світі припиниться. А врахову'

ючи те, що територія України займає 60 млн га, з них

близько 42 млн га займають сільськогосподарські землі,

що є третиною світових запасів чорнозему, то Україна

може увійти в трійку світових лідерів за динамікою ви'

робництва продуктів.

Але Україні необхідно підвищити якість виробництва

та виробничих потужностей для забезпечення своїх пріо'

ритетів на світовому ринку, оскільки станом на 01.01.2011

р. ступінь зносу основних засобів харчової промисловості

становить 45,7 %, сільського господарства — 40,8 %.

По'п'яте, необхідним є розробка механізму надання

податкових канікул підприємствам з прямими іноземни'

ми інвестиціями для розвитку наукоємних виробництв.

Проведене дослідження показало, що всі галузі еко'

номіки потребують оновлення основного капіталу, також

обсяги накопиченої амортизації станом на 01.01.2011 рік

складають 121,9 млрд грн. Вирішення даної проблеми

можливе за допомогою одного з додаткових джерел

фінансування модернізації основних засобів у формі ка'

пітальних вкладень як амортизаційні відрахування інвес'

торів. Крім того, відповідно до Указу президента Украї'

ни від 7 березня 2001 року №169/2001 "Про концепцію

амортизаційної політики", метою амортизаційної політи'

ки є перетворення амортизації на інструмент активізації

інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в дер'

жаві [13]. Однак сьогодні амортизація фактично перетво'

рилася на інструмент зниження оподатковуваного при'

бутку та додаткове джерело поповнення дефіциту обо'

ротних коштів підприємства. Державою не проводиться

контроль використання амортизаційних відрахувань суб'

'єктами підприємницької недержавної форми власності.

Тому ми пропонуємо проводити контроль з боку держа'

ви, в особі податкових органів, використання амортиза'

ційних відрахувань суб'єктами підприємницької діяль'

ності недержавної форми власності. З цією метою до

п.п.145.1.8 п.145.1 ст.145 Податкового кодексу України

варто додати умову "у разі невикористаних обсягів амор'

тизаційних відрахувань на оновлення основних засобів

по закінченню строку їх корисного використання оподат'

ковувати такі суми амортизаційних відрахувань податком

на прибуток". Це надасть можливість задіяти для онов'

лення основних засобів потужне джерело фінансування

— амортизаційні відрахування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасне податкове стимулювання за'

лучення прямих іноземних інвестицій до України має як

позитивні, так й негативні вади. Проте з метою уникнен'

ня неправомірних дій з боку іноземних інвесторів; ство'

рення нових робочих місць; оновлення основних за'

собів; підвищення соціальних стандартів життя населен'

ня були сформульовані практичні рекомендації подат'

кового стимулювання залучення прямих іноземних інве'

стицій до пріоритетних галузей реального сектора еко'

номіки шляхом введення спеціального режиму оподат'

кування податком на прибуток підприємств.
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