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6.  Розвиток нових підходів до оподаткування (після кризи 
2008–2009 рр.). В них почався робитися наголос на поси-
лення державного регулювання фінансових відносин як все-
редині окремих країн, так і в масштабах світової фінансової 
системи. Ряд розвинутих країн (Німеччина, Франція) актив-
но виступають за введення так званого податку Тобіна, яким 
повинні обкладатися міжнародні фінансові трансакції, щоб 
зменшити спекуляції на світовому фінансовому ринку. Про-
ти активно виступають США та Велика Британія, оскільки 
їхні фінансові структури домінують на цьому ринку.

Водночас треба взяти до уваги той факт, що посилення держав-
ного регулювання призводить до розвитку таких явищ в суспіль-
стві, як лобізм та логролінг, які, своєю чергою, сприяють вкорі-
ненню корупції на усіх рівнях влади, що характерно й для України.

Світовий досвід свідчить, що ефективне поєднання державного 
управління та лобізму цілком можливе. Для прикладу, цілком ле-
гальним та публічним шляхом відбувається лобіювання в Конгресі 
США, де на спеціальних слуханнях зі своїми пропозиціями ви-
ступають різні заявлені групи лобістів. В цілому, в світі виділяють 
дві основні моделі легалізації лобізму: англосаксонська (американ-
ська) та континентальна (німецька). В країнах англосаксонської 
моделі (США, Велика Британія) її наріжним каменем є відповід-
ний закон, де чітко прописані права та обов’язки парламентських 
лобістів. У США лобістські групи реєструються і щорічно звітують 
про свою діяльність та основні фінансові операції. Прикладами 
континентальної моделі є Німеччина та Франція. В Німеччині 
практикується об’єднання в союзи, які представляють інтереси 
різноманітних бізнесових та соціальних груп. Німецька модель 
орієнтована, головним чином, на формальне включення різних 
груп інтересів до процесу прийняття тих чи інших рішень.

В свою чергу, лобізм в Україні зазвичай наповнюється дещо 
іншим змістом, ніж в розвинутих країнах. Як правило, лобізм в 
українській владі здійснюється стихійно, поза правовим полем, в 
результаті чого рішення приймаються на користь вузькорпоратив-
них інтересів. Найприйнятнішими формами лобізму у Верховній 
Раді України є фракції, створені за регіональним принципом, та 
парламентські комітети. 

11. Педь І. Вплив податків на заощадження та інвестиції в країнах з 
відкритою економікою // Зовнішня торгівля, економіка, фінан-
си, право. — 2010 — № 2 — С. 105–109.

12. Педь І.В. Податкова конкуренція: Монографія. — К., 2009.
13. Налоговые реформы: теория и практика: Монография / За ред. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М., 2010.
14. Полежарова Л.В. Международные соглашения об избежании дво-

йного налогообложения// Финансы. — 2010. — №7. — С. 27–35. 
15. Архангельский И. Ю. Трасты США и проблемы международно-

го налогообложения // США и Канада. Экономика. Политика. 
Культура. — 2011. — № 11. — С. 109–126.

16. Blumberg Mark. The OECD’ Report on Harmful Tax Competition.
17. Калєтнік І. Чи аплодуватимуть мені? Не мені судити… // Дзер-

кало тижня. — 2012. — 23.06. — С. 1, 14. 

1. Основні теорії оподаткування  
у світовій економіці

До основних теорій оподаткування у світовій економіці належать:

1.  Класична теорія оподаткування (представники: А. Сміт, Д. Рі-
кардо, Джеймс Стюарт Мілль; кінець ХVІІІ — поч. ХІХ ст.).

2.  Кейнсіанська теорія оподаткування (представники: 
Дж. М. Кейнс, Л. Харрод, Елвін Хансен).

3.  Теорія неокласичного синтезу — теорія, що об’єднала в собі 
основні елементи кейнсіанства і класичної школи економіч-
ної науки (Поль Самуельсон, Річард Масгрейв). Домінувала 
з 40-х років до кінця 70-х років ХХ ст.

4.  Неокласична теорія оподаткування (Д. Мід, А. Бернс, М. Фрід-
мен, А. Лаффер).

5.  Неоконсервативні теорії оподаткування в сучасній еконо-
мічній науці (до кризи 2008–2009 рр.). — теорія пропозиції 
і теорія монетаризму. 
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Зважаючи на те, що тіньова економіка (і насамперед тіньова 
прикордонна торгівля) є основним джерелом доходів значної час-
тини населення західного прикордонного регіону України, необхід-
но уникнути однобічного підходу до проблем тінізації й урахувати 
рівень збитків, які можуть бути завдані для населення даного регі-
ону у разі посилення боротьби з названими негативними явищами.

Входження Польщі, Словаччини та Румунії до ЄС, а також 
включення Польщі та Словаччини до Шенгенської зони, усклад-
нило прикордонний нелегальний (як і легальний) бізнес для бага-
тьох жителів Західної України, що вимагає від української держави 
розробки нових підходів до працевлаштування тих, хто тепер не 
зможе займатися так званим «човниковим бізнесом».

Можливим напрямом детінізації економіки західного прикор-
донного регіону України є створення більш вигідних умов господа-
рювання в легальному бізнесі для тих, хто зайнятий у нелегальній 
прикордонній торгівлі. Цього можна досягнути шляхом поєднання 
адміністративно-обмежувальних та економіко-правових заходів. До 
останніх ми б зарахували стимулювання інвестиційних процесів у 
регіоні, в тому числі за рахунок іноземних інвестицій. Для цього 
потрібно розробити податкові стимули до інвестиційного викорис-
тання кредитних ресурсів фінансових установ (насамперед банків), 
звільнити від оподаткування ту частину прибутку, яка йде на інвес-
тування. Доцільно також запровадити прозорі та доступні механіз-
ми кредитування реального сектора економіки, оскільки економіка 
Західної України потребує «довгих грошей» для промисловості вна-
слідок її деіндустріалізації за роки незалежності. Деіндустріалізація 
стала однією з головних причин розвитку нелегального прикордон-
ного бізнесу в регіоні, оскільки Західна Україна межує з країнами 
Євросоюзу, в яких ціни, насамперед на підакцизні товари, суттєво 
вищі за українські. Також важливо запровадити на певний пере-
хідний період (6–12 місяців) політику амністії щодо тіньового ка-
піталу через відкриття йому шляхів для легального інвестування за 
одночасної протидії його повернення в «тінь»; передбачити повне 
звільнення від оподаткування легалізовані кошти, які спрямовува-
тимуться (в грошовій чи товарній формі) на інвестиційні потреби; 
законодавчо врегулювати правові гарантії непереслідування власни-
ків детінізованих некримінальних капіталів.

Для досягнення своїх цілей владні структури, крім лобістських 
груп, часто використовують систему логролінгу, який полягає у 
взаємному обміні «голосами» задля прийняття необхідних для 
двох сторін рішень, хоча це можуть бути політично протилежні 
сили. В Україні однією з форм логролінгу є так звані пакетні голо-
сування, коли в пакет включаються питання, вигідні протилежним 
політичним силам.

Представники теорії суспільного вибору називають логролінг 
системою торгівлі голосами й одним з головних методів нецивілізо-
ваного лобізму, адже купівля–продаж голосів за спинами виборців — 
це явне порушення принципів взаємовідносин виборця і політика.

Для того, щоб належним чином регулювати лобізм та логролінг 
і відповідно обмежувати корупцію, потрібно створити належну за-
конодавчу базу, чого поки не вистачає в Україні. 

Для регулювання світових фінансів недавно була створена гру-
па G 20, яка включає 19 найбільш розвинутих країн світу та ЄС. 
В рекомендаціях G 20 робиться наголос на необхідності зменшен-
ня міжнародної податкової конкуренції між країнами, на обме-
ження офшорної діяльності, про підвищення в період кризи пере-
дусім непрямих податків, на недопустимості підвищення митних 
платежів та протекціонізму. Причинами таких рекомендацій G20 є 
те, що в період кризи 2008–2009 рр. розвинуті країни (і не тільки) 
стали за допомогою ввізного мита захищати своїх власних товаро-
виробників від дешевого імпорту (насамперед, з КНР), а також за 
рахунок обезцінення своєї валюти (передусім, США) стали стиму-
лювати експорт зі своєї країни. 

У країнах Європейського Союзу також планується запровади-
ти заходи, які б обмежили податкову конкуренцію в рамках ЄС, 
оскільки від неї зазнають збитків насамперед провідні країни цьо-
го об’єднання. Водночас ці країни, передусім Німеччина, є осно-
вними платниками внесків до бюджету ЄС.

Досить складною теоретичною проблемою, яка вимагає негай-
ного розв’язання, є проблема обмеження прикордонної тіньової 
економіки, насамперед контрабанда алкоголю, цигарок, бензину, 
автозапчастин тощо з країн з нижчими цінами в країни, де ціни на 
такі товари є вищими. Ще більш загрозливою є проблема контра-
банди наркотиків, зброї, людських органів для пересадки, яка за-
гострюється з кожним роком. 
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3) уніфікацію методів визначення податків;
4) однакові критерії в наданні податкових пільг.
Найкраще гармонізація національних податкових систем реа-

лізується в країнах Європейського Союзу (27 країн), в об’єднанні 
НАФТА (США, Мексика, Канада).

Теоретичною основою гармонізації податкових систем світу є 
концепція безстороннього міжнародного оподаткування Дернбер-
га Р.Л. (США).

Суть концепції Дернберга

Суть концепції безстороннього міжнародного оподаткування 
Дернберга полягає у встановленні системи таких безсторонніх 
норм оподаткування, які не змогли б діяти на користь будь-якого 
виду діяльності. Відповідно, податкова система не повинна впли-
вати на рішення про господарську діяльність та інвестування.

Три правила концепції Дернберга.
1. Неупередженість у ставленні до експорту капіталу. Відпо-

відно, податкова система окремої країни не повинна впливати на 
рішення платника податків про те, куди інвестували свої кошти: 
у себе в країні чи за кордоном.

2. Неупередженість у ставленні до імпорту капіталу. Це відбу-
вається тоді, коли всі функціонуючі на ринку фірми обкладаються 
податком за однією ставкою.

3. Національна неупередженість. Відповідно до цього правила 
загальний податок з капіталу, який розподіляється між платни-
ком податків і бюджетом, повинен бути однаковим, незалежно від 
того, де інвестований капітал (чи за кордоном, чи у своїй країні).

Але поки ці правила Дернберга не діють, оскільки кожна країна 
проводить свою політику в міжнародному оподаткуванні. Особли-
во це проявилося в період світової фінансової кризи 2008–2009 рр. 
Окремі країни за допомогою підвищених мит почали обмежувати 
імпорт, що змусило СОТ втрутитися в ці процеси. Заходи СОТ 
активно підтримали Китай, Індія, інші розвинуті країни.

Водночас для стимулювання свого експорту ряд розвинутих 
країн почали використовувати таку форму, як девальвація своїх 
валют, на що СОТ впливати не може. Це в кінцевому підсумку 
може призвести до дестабілізації світової економіки та міжнарод-

Крім того, необхідно поліпшити інвестиційне середовище як 
в Західній Україні, так і в Україні в цілому. Поки ж, за оцінкою 
посла Німеччини в Україні Г.-Ю. Гаймзьота, для великої кількості 
іноземних фірм наша країна все ще залишається зоною підвище-
ного ризику. Певні закони в Україні пишуться під інтереси окре-
мих осіб, що не відповідає європейським стандартам. На критику 
Г.-Ю. Гаймзьота наша держава повинна належним чином відреагу-
вати, оскільки після роботи в Україні його переводять на роботу в 
керівні органи ОЕСР.

В 2012 р. у рейтингу Світового банку щодо легкості ведення 
бізнесу Україна зайняла 152-ге місце, а за індексом економічної 
свободи — 164-те місце.

2. Загальні основи  
міжнародного оподаткування.  
Суть концепції Дернберга Р.Л.

В основі концепції Р. Дернберга лежить необхідність гармоні-
зації податкових систем країн світу.

Гармонізація податкових систем країн світу обумовлена глоба-
лізацією світової економіки, формуванням світового господарства.

Світове господарство, як цілісна система, змогло сформува-
тися наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Основою формування 
світового господарства став міжнародний поділ праці. Це — поділ 
праці між окремими країнами, пов’язаними між собою обміном 
діяльності та її результатами. Кожна країна почала спеціалізува-
тися на виробництві окремих товарів та послуг, які для неї були 
вигідними. 

В свою чергу, міжнародний поділ праці та спеціалізація окремих 
країн стали вимагати гармонізації податкових систем країн світу.

Суть гармонізації податкових систем країн світу.

Гармонізація національних податкових систем включає:
1) координацію податкової політики окремих держав;
2) уніфікацію методів визначення податкової бази;
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в Угорщині та не репатріюються за кордон. Податкове законодав-
ство цієї країни до початку ХХI ст. стимулювало діяльність оф-
шорних холдингових, фінансових і ліцензійних компаній, але піс-
ля вступу до ЄС в 2004 р. Угорщина була змушена привести своє 
законодавство у відповідність до вимог Євросоюзу. 

Для України, яка планує з часом вступити до ЄС, показовим є 
досвід Словаччини, яка в кінці ХХ — на початку ХХI ст. змогла за-
лучити значні іноземні інвестиції, підняти свою економіку та всту-
пити до Європейського Союзу в 2004 р., хоча в останнє мало хто 
вірив. Словаки провели дуже прогресивну податкову реформу, що 
заохотило іноземних інвесторів вкладати кошти в цю невелику кра-
їну. Було введено єдину ставку в розмірі 19 % на прибутки фізичних 
та юридичних осіб, окрім того, ставка ПДВ також була зафіксована 
на рівні 19 %. Бізнесменів звільнили від надмірного податкового 
тиску на фонд оплати праці, чого поки не робиться в Україні. Усі 
ці кроки разом з довірою іноземних інвесторів до словацького уря-
ду (чого поки не вистачає Україні) привели до того, що сьогодні 
Словаччина перебуває на першому місці серед  автовиробників за 
кількістю автомобілів, що виробляються на тисячу жителів. 

Загальні тенденції у формуванні систем оподаткування  
у промислово розвинених країнах.

1. Раціональність оподаткування.
2. Стимулювання нагромадження багатства всіма учасниками 

відтворювального процесу.
3. Багаторівневість оподаткування в розвинутих країнах.
     3.1. У федеративних країнах існує трирівнева система опо-

даткування (загальнодержавні, регіональні, місцеві). Приклад — 
Німеччина, США.

     3.2. У країнах з унітарним устроєм — дворівнева (загально-
державні та місцеві). Приклади такої дворівневої системи — Вели-
кобританія, Франція.

4. Зниження податків на прибуток корпорацій в останні деся-
тиліття ХХ ст. — на початку ХХI ст. Але водночас розширювалася 
база оподаткування.

5. Розвиток непрямого оподаткування і розширення викорис-
тання ПДВ в останні роки ХХI ст. — на початку ХХІ ст. В краї-

них фінансів. Проявом такої тенденції стали дії окремих груп кра-
їн із формування регіональних валютних блоків. Для України це 
може стати досить складною проблемою, оскільки вступ до зони 
євро для нашої країни є дуже непростим та довгим шляхом. Вступ 
же до рубльової зони, як свідчить досвід Білорусії, є для України 
невигідним як економічно, так і політично.

3. Особливості оподаткування  
у різних країнах світу

Етапи розвитку оподаткування у розвинутих країнах

В оподаткуванні промислово розвинених країн можна виділи-
ти такі етапи:

1. До початку ХХ ст. податки виступали як фіскальний інстру-
мент, який забезпечував доходи скарбниці.

2. На початку ХХ ст. податки стали виконувати регулюючу 
функцію, забезпечуючи більш справедливий розподіл суспільного 
продукту між багатими і бідними верствами населення (внески на 
соціальне страхування).

3. Після Другої світової війни податки використовувалися як 
засіб антикризової політики.

4. Наприкінці 70-х років — на початку 80-х років ХХ ст. подат-
ки стали стимулом розвитку малого і середнього бізнесу. 

5. Наприкінці ХХ — на початку ХХI ст. податки стали ви-
користовуватися як засіб забезпечення іноземних інвестицій в 
країну. Особливо це проявилося в постсоціалістичних країнах, які 
готувалися до вступу до Європейського Союзу. Так, в 90-х роках в 
Угорщині був створений максимально сприятливий клімат для за-
лучення іноземних інвестицій як у виробничу, так і у невиробничу 
сферу. Ця країна викликала посилений інтерес з боку транснаціо-
нальних корпорацій, які на території Угорщини стали утворювати 
свої внутрішньофірмові структури, що використовуються у міжна-
родному податковому плануванні. В Угорщині були скасовані всі 
обмеження для утворення компаній, а також на іноземну участь в 
цих компаніях. Усі додаткові податки не стягуються, якщо отри-
мані доходи (у вигляді дивідендів чи в іншій формі) залишаються 
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продажу авто, отримання водійських прав або автомобільного но-
мера у сервісному центрі МВС Грузії потрібно лише півгодини. 
Нині бізнесмен може упродовж одного дня зареєструвати свою 
фірму, а наступного дня розпочинати свій бізнес. Унаслідок цього 
Грузія щороку отримує близько 1 млрд. дол. інвестицій, в тому 
числі в інноваційні галузі. Так, в Батумі почали збирати електро-
мобілі, які скоро замінять традиційні таксі. У цьому місті також 
почали збирати й літаки. Для розвитку регіонів Грузії з Тбілісі до 
Кутаїсі переведено парламент та уряд, для яких вже побудовано 
приміщення. Останнє важливо врахувати і в Україні при прове-
денні адміністративно-територіальної реформи.  

Отже, як видно з наведених прикладів, в умовах відкритої еко-
номіки між державами виникає конкуренція за обмежені еконо-
мічні ресурси — міждержавна конкуренція. Для України важливо 
знайти своє місце в цій конкуренції, використовуючи свої пере-
ваги в міжнародному поділі праці.

Проблемою для України, як і для багатьох постсоціалістичних 
країн та країн, що розвиваються, стало визначення частки та ролі 
іноземних банків в економіці приймаючої країни. У 2006–2008 рр. 
кількість банків з іноземним капіталом в Україні зросла з 35 до 
53, а частка іноземного капіталу в банківській системі України 
зросла з 27,6  до 40,5 %. З метою відшкодування високих затрат 
при входженні на ринок України, дочірні структури міжнародних 
банків зосередилися насамперед на розвитку роздрібного сегмен-
ту, що дозволяло їм отримати значний приріст активів і високий 
дохід. Проте роздрібне кредитування почало розвиватися в Украї-
ні значно вищими темпами, ніж приріст ВВП, що, як вважає ряд 
експертів, зрештою й спричинило кризу. Так, за 2004–2007 рр. 
обсяг портфеля роздрібних кредитів виріс майже у 5 разів, а ВВП 
лише у 2 рази. Таким чином, можна говорити про те, що іноземні 
банки в Україні (як і у більшості подібних країн) переслідують 
здебільшого власні цілі, що вимагає належного контролю при-
ймаючої держави над процесом входження іноземного капіталу в 
таку країну. Разом з тим, слід розуміти, що при обмежених вну-
трішніх джерелах фінансування іноземні інвестиції (в тому числі 
у банківську сферу) є важливим чинником розвитку економіки як 
розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, за які йде жор-
стка конкуренція. 

нах Євросоюзу ПДВ став обов’язковим податком, який, як пра-
вило, має три ставки.

6. Розвиток податкової конкуренції. Особливо це проявилося 
в 2004 р., коли до Європейського Союзу вступило 10 нових чле-
нів, в яких податки були значно нижчими, ніж в «старих» членах 
ЄС. В результаті багато бізнесменів перевели свої підприємства 
з Німеччини, Франції, Італії, інших «старих» членів ЄС до кра-
їн — нових членів ЄС. В 2011–2013 рр. розпочався масовий відтік 
капіталу з Греції в Болгарію, оскільки в останній податковий та ін-
вестиційний клімат набагато кращий. За рахунок цього, за даними 
експертів, Греція втратила 100 тис. робочих місць.

Становлення податкових систем транзитивних країн відбулося 
після краху соціалістичної системи та розпаду Радянського Союзу. 
Особливих успіхів на цьому шляху досягли Польща, Словаччина, 
Грузія. Так, у Польщі ставка податку на прибуток підприємств 
була знижена до 19 %, у Словаччині за єдиною ставкою в 19 % 
стали братися ПДВ, прибутковий податок з громадян та податок 
на прибуток підприємств, а у Грузії максимально скоротили кіль-
кість податків (до п’яти), спростили оподаткування малого бізне-
су, ввели суттєві стимули для іноземних інвесторів. Так, в Аджа-
рії (одній з автономій Грузії, столицею якої є місто Батумі) для 
іноземних забудовників сьогодні земельна ділянка продається за 
один ларі, тобто практично бекоштовно. Якщо інвестор береться 
звести готельний комплекс більш як на сто номерів, то він на без-
оплатній основі отримує ліцензію для відкриття казино. Окремо 
це б коштувало 5 млн. ларі (понад 3 млн. дол.). Крім того, держава 
надає інвесторам на безоплатній основі бізнес-план, пільги з опо-
даткування терміном на 15 років. Від інвесторів вимагається лише 
одне — упродовж 18 місяців збудувати об’єкт і почати свій бізнес. 
Аналогічні пропозиції уряду діють на території всієї Грузії і вони 
стосуються зведення як великих супермаркетів та офісних центрів, 
так і житлових будинків. Інвесторів з усього світу у Грузії при-
ваблює простота ведення бізнесу. За останні роки тут ліквідовано 
80 % усіх ліцензій та законів, які гальмували його розвиток. Якщо 
раніше існувало понад 900 усіляких ліцензій, то тепер їх залиши-
лося 150. Так, наприклад, у батумському Будинку юстиції надають 
250 послуг — від реєстрації підприємства до заміни паспорта чи 
купівлі нерухомості. А для реєстрації чи оформлення купівлі — 
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Cеред країн Європейського Союзу найбільших успіхів у залу-
ченні іноземних інвестицій у 80–90 роках ХХ ст. за допомогою 
пільг в оподаткуванні досягла Ірландія, а на початку ХХІ ст. — 
Кіпр, Мальта, Словаччина, які суттєво знизили оподаткування 
бізнесу. В результаті багато фірм із Німеччини, Австрії, Франції 
перевели своє виробництво в країни — нові члени ЄС. Тому про-
відні країни Євросоюзу ставлять питання про недопущення по-
даткової конкуренції у межах ЄС. Особливо гостро це питання по-
стало в 2012 р., коли ряд південних країн Євросоюзу наблизилися 
до дефолту, а основний тягар з їхнього спасіння ліг на Німеччину 
та Францію, в яких рівень оподаткування бізнесу є одним з найви-
щих в світі. Викликає занепокоєння у бізнесу й пропозиція нового 
президента Франції Ф. Оланда щодо введення оподаткування ви-
соких доходів фізичних осіб (1 млн. євро на рік) податком в роз-
мірі 75 %. І вже зараз, не очікуючи введення цього податку, ряд 
великих фірм почали виводити свій бізнес з Франції.

Водночас у 80-х роках ХХ ст. Ірландія запровадила значні по-
даткові та інші пільги в оподаткуванні іноземних інвестицій. Для 
іноземних інвесторів Ірландія створила дуже привабливі умови, 
що дозволило країні перетворитися у високорозвинену державу. 
Процедура реєстрації іноземних компаній дуже спрощена і триває 
1–2 дні, а податок в багатьох галузях для таких компаній не пере-
вищує 10 %. 

В Ірландії діє спеціальний пільговий режим для іноземних 
фінансових інвестиційних компаній. Офшорні компанії мають 
право вести діяльність на території Ірландії, водночас вони збері-
гають пільги, які звільняють їх від податків на доходи, отримані 
за кордоном.

Однією з найважливіших особливостей ірландської офшорної 
юрисдикції стало створення в 1987 р. Центру міжнародних фінан-
сових послуг для того, щоб полегшити європейським фінансистам 
вихід на американські біржі. Податок на прибуток сертифікованої 
компанії становить 10 %, але він може бути ще меншим, оскільки 
дозволені високі норми амортизаційних відрахувань. Крім того, ці 
компанії також звільняються від податків на доходи, отримані за 
межами Ірландії.

Міждержавна економічна конкуренція може бути визначена як 
суперництво між урядами, при якому уряд окремої країни намага-
ється привабити до себе певні обмежені ресурси, використовуючи 
для цього насамперед податкові стимули. 

Міждержавна економічна конкуренція відбувається у двох 
основних напрямках — фіскальна конкуренція та інституційна 
конкуренція. Ми поділяємо погляди Лібмана А.М., який фіскаль-
ну конкуренцію визначає як конкуренцію країн за допомогою 
інструментів податково-бюджетної політики. Податкова конку-
ренція полягає насамперед у законодавчому встановленні систе-
ми податків, відтак становить конкуренцію законодавств. Під ін-
ституціональною конкуренцією необхідно розуміти міждержавну 
конкуренцію регуляторних режимів функціонування економічних 
агентів. Починаючи з 1980-х років, можна спостерігати всесвітнє 
прискорення процесу інтеграції національних товарних ринків і 
ринків факторів виробництва (землі, капіталу, робочої сили).

Відтак Україна, як має відкриту економіку, невідворотно пере-
буває під впливом навколишнього економічного середовища без 
змоги помітно на нього впливати. Одним з процесів навколиш-
нього глобалізованого світу, вплив якого на економіку України рік 
від року лише посилюється, є міжнародна податкова конкуренція. 
Однак формування податкової політики в Україні й досі відбува-
ється без належного урахування невідворотних наслідків впливу 
цієї конкуренції. Прийняття Податкового та Митного кодексів 
суттєво не вирішило існуючих в цьому питанні проблем, не стало 
дієвим стимулом залучення іноземних інвестицій в Україну, не 
зупинило відтік капіталів з нашої країни. Тому вивчення досвіду 
інших країн щодо заохочення іноземних інвестицій є важливим 
завданням для науковців та практиків нашої країни.

Міжнародна податкова конкуренція — це суперництво країн 
через застосування інструментів оподаткування за мобільні факто-
ри виробництва і мобільну податкову базу, зумовлене неузгодже-
ністю дій країн при встановленні податків та існуванням взаємо-
залежності податкових систем в умовах міжнародної мобільності 
факторів виробництва. Найбільш активно наслідки міжнародної 
податкової конкуренції проявляються у суперництві за приваблен-
ня міжнародного мобільного капіталу.
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податкової конкуренції проявляються у суперництві за приваблен-
ня міжнародного мобільного капіталу.
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клуб «Корінтіанс» почав співпрацювати з компанією Media Sport 
Investment (MSI). Її представляв Кья Джурабчан, англієць ірансько-
го походження. MSI в 2005 р. почала швидко вкладати в клуб ве-
ликі інвестиції. За великі гроші було куплено ряд відомих футбо-
лістів. Відповідно, діяльністю MSI зацікавилася поліція Бразилії. 
Через півтора року до слідства була залучена й прокуратура країни. 
Звинувачення отримали президент «Корінтіанса», його заступник 
та шість співробітників MSI, в тому числі Джурабчан та Б. Березов-
ський. Прокуратура має досить вагомі докази щодо відмивання гро-
шей цими людьми та існування політичного лобі, яке за фінансову 
винагороду мало забезпечити Б. Березовському недоторканність на 
території Бразилії. Відповідно, росіянин планував заінвестувати в 
Бразилію близько 2 млрд. дол. США, а футбольний клуб викорис-
товувався як прикриття для незаконної діяльності. Коло підозрю-
ваних осіб не обмежується тільки бізнесменами та політиками, а й 
включає вісім колишніх футболістів «Корінтіанса», які приховували 
доходи від оподаткування на рахунках в банках Швейцарії.

На жаль, подібні речі відбуваються у багатьох ігрових видах 
спорту в усіх країнах світу, в тому числі й Україні, але не завжди 
відповідні контролюючі органи можуть (чи хочуть) це довести, 
оскільки за такими схемами стоять дуже впливові бізнесмени та 
політики. Тому FATF, Євросоюз, США та ряд інших провідних 
країн світу з 2012 р. почали нещадну боротьбу з незаконними до-
ходами політичних діячів по всьому світу, в тому числі й з при-
ховуванням таких доходів в офшорах.

До 2000-го року пільговий порядок оподаткування щодо до-
ходів підприємств з іноземними інвестиціями застосовувався і в 
Україні. Однак прийнятим в 2000-му році Законом України «Про 
усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, створених з використанням майна і коштів вітчиз-
няного походження» від 17.02.2000 р. пільговий режим інвестуван-
ня для іноземних інвесторів фактично було скасовано. Згідно зі 
статтею 2 цього закону було встановлено, що підприємства, ство-
рені за участю іноземних інвестицій, а також об’єкти (результати) 
спільної діяльності на території України за участю іноземних ін-
вестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі 
договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне вироб-
ництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному та митно-

В Ірландії немає закону про охорону банківської таємниці, проте 
фактично її охорона передбачена в договорі між банком та клієнтом. 
У випадку її порушення банк виплачує клієнту солідну компенсацію.

Ірландія уклала 15 договорів про усунення подвійного оподат-
кування. Крім того, укладені інші податкові угоди з низкою країн, 
відповідно до яких від податку «біля джерела доходу» майже ціл-
ком звільнені відсотки, рентні платежі за володіння літаками та 
нерухомістю.

Всі ці заходи до світової кризи 2008–2009 рр. давали непогані 
результати, але під час кризи Ірландія опинилася на межі банкрут-
ства. МВФ та ЄС надали країні стабілізаційний кредит 85 млрд. 
євро, що позитивно позначилося на економіці Ірландії. 

Разом з тим, на прикладі Бразилії можна спостерігати нову так-
тику зарубіжних інвесторів. Зіткнувшись з недоброзичливим став-
ленням до традиційних власників підприємств — американських, 
англійських, італійських (вони старалися отримати максимальний 
прибуток, нехтуючи інтересами жителів Бразилії, особливо в сфері 
екології) — інвестори з цих країн стали використовувати бренди 
невеликих країн, які не «скомпрометували» себе подібним чином в 
Бразилії. Так, наприклад, англійські та італійські компанії почали 
здійснювати інвестиції через свої дочірні підприємства, розташо-
вані в Нідерландах. В результаті подібних багатоходових операцій 
інвесторів, які не афішують свого походження, маленький Люк-
сембург в 2002 р. опинився на п’ятому місці за сумою прямих іно-
земних інвестицій в Бразилію, випередивши Німеччину та Велику 
Британію. Не виключено, що подібний камуфляж в умовах підви-
щення міжнародних вимог до прозорості розрахункових операцій 
вигідний материнським компаніям, в тому числі й для прихову-
вання своїх реальних прибутків. Подібні явища почали спостері-
гатися і в Україні з приходом до нашої країни великих ТНК, тому 
закономірним є намагання Державної податкової служби України 
розібратися з трансферними цінами в межах цих ТНК та змусити 
їх платити належні податки в нашій країні.

Суттєвою проблемою для Бразилії (як і для України) є й ви-
користання її футбольних клубів для відмивання грошей. Так, в 
2007 р. поліція країни розкрила подібну схему, ініціатором якої був 
російський олігарх Борис Березовський, котрий постійно прожи-
вав у Лондоні. Ця справа бере початок в 2005 р., коли футбольний 
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4. Податки в міжнародній торгівлі
У державному регулюванні зовнішньої торгівлі використову-

ються такі методи:
1) тарифні (використання митного тарифу). У зв’язку з всту-

пом України до СОТ в 2008 році, використання митного тарифу 
у нас обмежено. Разом з тим, як вважають деякі українські вчені, 
було б доцільним запровадити такі зміни щодо ПДВ з експорт-
но-імпортних товарів: 1) диференціювати ставки ПДВ для різних 
груп товарів, що ввозяться на митну територію України (7 % до 
товарів критичного імпорту і товарів, що не виробляються в нашій 
країні; 12 % до товарів, які своїми споживчими властивостями за-
довольняють потреби певної групи споживачів та імпорт яких не 
суперечить завданням митної політики держави; 17 % до товарів, 
аналоги яких виробляються внутрішніми товаровиробниками); 
2) виключити з бази оподаткування ПДВ акцизного податку та 
імпортного мита.

На наш погляд, вказані заходи необхідно було б доповнити 
такими: 1) поступове зниження відшкодування ПДВ підприєм-
ствам — експортерам сировини і напівфабрикатів, щоб стимулю-
вати їх до експорту продукції з високою часткою доданої вартості. 
Термін такого зниження треба встановити на рівні 10 років, а що-
річний обсяг зменшення відшкодування ПДВ — 10 %; 2) цілкови-
те відшкодування ПДВ надавати тільки тим експортерам, які ви-
возять з України продукцію (послуги) з високою часткою доданої 
вартості, в тому числі підприємствам з іноземним капіталом, які 
будуть виробляти у нашій країні високотехнологічну продукцію; 
3) пільги по так званому «імпортному ПДВ» доцільно залишити 
для ввезення високотехнологічного обладнання з-за кордону для 
розвитку найсучасніших напрямів науки і техніки.

2) нетарифні (квоти, ліцензії, субсидії, демпінг і т. ін.). Разом 
з тим, використання субсидій і, особливо, демпінгу може призвес-
ти до суттєвих санкцій з боку Світової організації торгівлі (СОТ). 
Тому ряд великих країн (Китай, Росія) майже двадцять років вели 
переговори з СОТ, щоб домогтися для себе вигідних умов вступу 
в цю організацію та не потрапити під санкції СОТ. Україна не 
змогла цього зробити, тому проти нашої країни постійно прово-

му регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими 
законодавством України з питань валютного та митного законо-
давства й оподаткування підприємств, створених без участі іно-
земних інвестицій. Відповідно, подібні підприємства були одразу 
самоліквідовані, оскільки вони втратили свої переваги на ринку 
України. Водночас хотілося б вказати на значні втрати бюдже-
ту від діяльності подібних підприємств, особливо при завезенні 
ними у нашу країну нафти та нафтопродуктів, за які практично не 
сплачувалися мито та податки. Деякі з них завозили в Україну на-
фтопродукти мільйонами тонн, хоча мали статутні фонди в розмірі 
всього кількасот доларів США. Наприклад, одне з таких підпри-
ємств, що розташовувалося у місті Любомлі Волинської області, 
мало в статутному фонді стару цистерну, що роками іржавіла на 
залізничному вокзалі вказаного міста. Тільки завдяки прийняттю 
вищевказаного закону та зусиллям правоохоронних органів вдало-
ся припинити роботу цього підприємства, як і багатьох подібних 
по всій Україні. За назвою одного з таких підприємств «Бізон», 
яке було закрите одним із перших, всі подібні фірми стали нази-
ватися «бізонами».

У Посланні Президента України на 2012 р. вказується, що 
основними чинниками негативних оцінок інвестиційного клімату 
в нашій країні, крім високого рівня корупції в усіх сферах еконо-
мічної діяльності та нездатності судової системи належним чином 
виконувати свої функції, є й недосконалість механізмів прав влас-
ності, що неналежним чином захищають права інвесторів.

Разом з тим, Президент України вказує на те, що подальший 
розвиток агрохолдингів у нашій країні (а в їхній розвиток іноземні 
інвестори готові вкладати десятки мільярдів доларів США вже сьо-
годні) — явище загрозливе насамперед через концентрацію ними 
великих земельних масивів в одній місцевості, через вирощуван-
ня експортоорієнтованих сільськогосподарських культур, що ви-
снажують ґрунт, через ігнорування інвесторами проблем розви-
тку соціальної інфраструктури на селі. Окремі з них ведуть свою 
діяльність на півмільйона гектарах, менші — на 150–300 тис. га. 
Але ніхто — ні МінАП, ні Верховна Рада — не квапиться чітко ре-
гламентувати діяльність цих мегаструктур на законодавчому рівні.
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 � Як запобіжний захід впливу на учасників зовнішньоеконо-
мічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси 
в цій сфері, а також для припинення несумлінної конкурен-
ції (заниження цін).
 � Як захід у відповідь на дискримінаційні дії з боку інших дер-
жав (коли інша країна вводить мита на вітчизняні товари).

Антидемпінгове мито застосовується у таких випадках:
 � При ввезенні на митну територію країни товарів за значно за-
ниженою ціною, що завдає шкоди вітчизняним виробникам.
 � При вивезенні за межі митної території країни товарів, за 
ціною, яка значно нижча від ціни експортерів подібних то-
варів, якщо такий вивіз завдає шкоди країні. Наприклад, з 
країни вивозять товар за низькою ціною, а за кордоном він 
продається за світовими цінами. 

Зрозуміло, що і в першому, і в другому випадках не допускати 
подібних явищ повинна митниця країни, в тому числі й україн-
ська. До основних недоліків митної системи України, як вважає 
ряд вчених нашої країни, належать: відставання митного контролю 
від сучасних потреб пропускної здатності; наявність значної конт-
рабанди; нарощування обсягів розрахунків за експортно-імпортни-
ми операціями через офшорні зони; суттєвий розрив між кількістю 
зареєстрованих в Україні учасників зовнішньоекономічної діяль-
ності та їх фактичною активністю в сфері зовнішньої торгівлі тощо.

Для виправлення цієї ситуації в Україні прийняли новий Мит-
ний кодекс, який, за оцінками фахівців міжнародних фінансових 
організацій, європейських та американських експертів, відпові-
дає найвищим стандартам. У ньому передбачено чотиригодинний 
стандарт оформлення вантажу на митниці, попереднє електронне 
декларування вантажу та безкоштовні електронні ключі для під-
приємців, право на оперативно-розшукову діяльність митних ор-
ганів, декриміналізація контрабанди та інші заходи, які повинні 
суттєво поліпшити роботу Державної митної служби України. 

Особливої уваги заслуговує запроваджене на українській мит-
ниці електронне декларування, яке здійснюється без контакту з 
інспектором. При одноособовому митному оформленні немає не-
обхідності проходити кілька етапів такого оформлення, що усуває 

дяться антидемпінгові розслідування. В цілому, за міжнародними 
експертними оцінками, поки від вступу до СОТ Україна більше 
програла, ніж виграла.

класифікація митних тарифів:
— За способом стягнення.
— За об’єктом оподаткування.
— За характером.
— За походженням.
— За типом ставок.
— За способом обчислення.

1.1. За способом стягнення виділяють такі мита:
— Одинарні мита, які нараховуються у відсотках до митної 

вартості товарів.
— Спеціальні мита, що нараховуються у встановленому гро-

шовому розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом (на 
одну цигарку, на літр алкоголю).

— Комбіновані мита, які поєднують одинарні й спеціальні 
мита.

2.1. За об’єктом оподаткування виділяють такі мита:
— імпортні мита (при ввезенні імпортних товарів у країну). 

Країни, які вступили до СОТ, їх встановлюють на мінімальному 
рівні — 3–6 % вартості;

— експортні мита (при вивезенні товарів за межі країни). Так, 
ЄС вимагає зняти експортні мита на український соняшник;

— транзитні мита (на товари, які перевезені транзитом через 
митну територію країни в іншу країну).

Крім того, використовуються окремі види мита. До них належать:
1) Спеціальне мито.
2) Антидемпінгове мито.
3) Компенсаційне мито.

Спеціальне мито застосовується у таких випадках:
 � Якщо ввезені на територію країни товари з інших країн за-
вдають шкоди вітчизняним виробникам аналогічних товарів 
(їхня ціна нижча за вітчизняні товари).
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дяться антидемпінгові розслідування. В цілому, за міжнародними 
експертними оцінками, поки від вступу до СОТ Україна більше 
програла, ніж виграла.

класифікація митних тарифів:
— За способом стягнення.
— За об’єктом оподаткування.
— За характером.
— За походженням.
— За типом ставок.
— За способом обчислення.

1.1. За способом стягнення виділяють такі мита:
— Одинарні мита, які нараховуються у відсотках до митної 

вартості товарів.
— Спеціальні мита, що нараховуються у встановленому гро-

шовому розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом (на 
одну цигарку, на літр алкоголю).

— Комбіновані мита, які поєднують одинарні й спеціальні 
мита.

2.1. За об’єктом оподаткування виділяють такі мита:
— імпортні мита (при ввезенні імпортних товарів у країну). 

Країни, які вступили до СОТ, їх встановлюють на мінімальному 
рівні — 3–6 % вартості;

— експортні мита (при вивезенні товарів за межі країни). Так, 
ЄС вимагає зняти експортні мита на український соняшник;

— транзитні мита (на товари, які перевезені транзитом через 
митну територію країни в іншу країну).

Крім того, використовуються окремі види мита. До них належать:
1) Спеціальне мито.
2) Антидемпінгове мито.
3) Компенсаційне мито.

Спеціальне мито застосовується у таких випадках:
 � Якщо ввезені на територію країни товари з інших країн за-
вдають шкоди вітчизняним виробникам аналогічних товарів 
(їхня ціна нижча за вітчизняні товари).
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причини й особливості поширення іноземних інвестицій в світі:
1. Подолання неспроможності до іноземних інвестицій, яка 

склалася після ІІ світової війни (захоплення економіки країни).
2. Використання іноземних інвестицій для розвитку окремих 

країн.
3. Стимулювання припливу іноземного капіталу в окремі країни.
    3.1. Насамперед це стосується США, інших розвинутих 

країн. Разом з тим, у цьому питанні для України буде цікавим 
досвід Латвії, яка в 2009 р. мала один із найвищих у світі темпів 
падіння ВВП — понад 15 %. З метою залучення іноземних ін-
вестицій до Латвії законодавці змінили порядок отримання для 
іноземних інвесторів посвідки на проживання. Згідно з латвій-
ським Законом про міграцію, посвідку на проживання в країні 
іноземний інвестор може отримати при виконанні однієї з таких 
умов: розміщенні в латвійському банку субординованого кредиту 
чи покупки відповідних облігацій на суму 300 тис. євро; придбан-
ні в Латвії нерухомості на суму від 143 тис. євро в Ризі, Юрмалі 
та великих містах, або від 72 тис. євро в провінції; а також при 
відкритті бізнесу в Латвії. Посвідка на проживання оформляється 
одночасно як на інвестора, так і для членів його родини. Оскільки 
Латвія входить до Шенгенської зони, наявність такої посвідки дає 
можливість вільно і без віз переміщатися майже по всій Європі 
без необхідності мешкання в самій Латвії. Найбільший в Латвії 
приватний банк Rietumu вже випустив субординовані облігації з 
гарантованою високою прибутковістю. Крім того, цими облігаці-
ями можна торгувати на вторинному ринку до закінчення терміну 
погашення. Облігації Rietumu випускаються у двох варіантах: у 
доларах і євро терміном на 7 років із можливістю дострокового по-
гашення через 5 років за ініціативою банку. Фіксовані відсотки за 
купоном виплачуються раз на півроку з розрахунку 7 % річних, що 
є рідкісною пропозицією на європейському ринку корпоративних 
облігацій, де ставки облігацій у багатьох випадках не перевищують 
3–4 %. Публічна пропозиція першої емісії триватиме до 24 серп-
ня — у цей період буде випущено облігацій на суму 10 млн. євро та 
6 млн. доларів США. У цілому протягом 2012 року Rietumu планує 
емітувати цінні папери на суму 50 млн. євро. Номінальна вартість 
однієї облігації становить 50 тис. євро. Дуже важливим є те, що 
коли прибутковість за депозитом не перевищує 5,5 % річних, то 

можливість для інспекторів штучно зволікати з митним оформлен-
ням товарів та перекладати відповідальність за це на інших. Усі 
питання митної вартості, класифікації, лабораторії вирішує одна 
людина і несе за це персональну відповідальність.

Українська митниця, крім того, налагодила обмін попередньою 
інформацією про імпорт та експорт із прикордонними країнами: 
Молдовою, Росією, Білоруссю та Польщею.

На жаль, ДМС України не вдалося домогтися легалізації таких 
нелегальних ринків, як «Барабашове», Хмельницький, «7-й кіло-
метр» та інших, які є головними пунктами збуту контрабанди в 
Україні. Великий бізнес такі ініціативи митниці підтримав, але 
ряд бізнес-структур заблокував ці пропозиції, використовуючи 
свої зв’язки в парламенті.

Компенсаційне мито застосовується у таких випадках:
 � При ввезенні на митну територію країни товарів, виробни-
цтво чи експорт яких прямо чи опосередковано субсиду-
ється країною-експортером, що завдає шкоди вітчизняним 
товаровиробникам (в ЄС, в США надаються значні субсидії 
виробником м’яса, масла, що знижує їх ціну експорту).
 � При вивезенні за межі митної території товарів, які субси-
дуються державою, і експорт яких завдає шкоди державі. 
Наприклад, держава субсидує виробництво зерна, якого не 
вистачає бідному населенню, а бізнесмени його вивозять за 
кордон, отримуючи надприбутки.

5. Оподаткування іноземних інвестицій
До кризи 2008–2009 рр. для світової економіки було характер-

не стрімке зростання прямих і портфельних інвестицій.
прямі інвестиції — це інвестиції, які дають право контролю 

резиденту однієї країни над підприємством — резидентом іншої 
країни з метою одержання прибутку. Як правило, іноземні інвес-
тиції вкладаються у фонди підприємства (основні й оборотні).

портфельні інвестиції — це вкладення капіталу в іноземні  
ЦП, які не дають інвестору права реального контролю над об’єктом 
інвестування в іншій країні.
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