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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зовнішня фінансова політика виступає одним із 

найбільш вагомих способів впливу держави на стан національної фінансової 

системи, фінансові та нефінансові взаємодії вітчизняних економічних 

суб’єктів із закордонними контрагентами, особливо за умов значного рівня 

відкритості економіки України. Відповідно у світовій практиці існує достат-

ньо широкий спектр відповідних регуляторних інструментів, серед яких важ-

ливе місце посідає оподаткування, зокрема, податком на додану вартість 

(ПДВ). 

Застосування ПДВ як інструменту реалізації зовнішньої фінансової по-

літики обумовлено його здатністю збільшувати доходи бюджету нейтраль-

ним і прозорим способом і широким спектром можливостей у стимулюванні 

або обмеженні торговельних відносин із нерезидентами. Проте використання 

ПДВ пов’язано з низкою проблем. По-перше, в ході розвитку зовнішньої тор-

гівлі стикаються різні економічні інтереси, і держава неминуче виявляється 

втягнутою в цей конфлікт. Тому вона повинна враховувати у податковій по-

літиці щільний взаємозв’язок процесів, що відбуваються як у внутрішньое-

кономічних, так і в зовнішньоекономічних відносинах. По-друге, ПДВ сприяє 

полегшенню інтенсифікації зовнішньоторговельних відносин між країнами, 

але в разі міжнародної інтеграції з ним теж можливі відповідні складності, а 

саме посилення податкової конкуренції, реалізація шахрайських схем ухи-

лення від оподаткування, а також проблеми з адмініструванням. Тому при 

розгляді ПДВ в якості інструменту зовнішньої фінансової політики необхідно 

оцінювати не тільки можливості, а й загрози його використання.  

Питання змістового наповнення та інструментарію реалізації фінансо-

вої політики держави останніми роками плідно досліджувалися І. Адамен-

ко [1], Л. Воротіною [22], Л. Гордієнко [40], О. Григорською, В. Зимовцем 

[52], Д. Ллевеліном [D. Llewellyn] [178], І. Лютим [67], О. Теліженко [120], 

Н. Ткаченко [122], І. Сидором [97], Т. Сіташ [112] та ін. Вагомий науковий 
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внесок у дослідження проблем оподаткування ПДВ зробили такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені: К. Брага [C. Braga] [166], З. Варналій [90; 98], В. Вишнев-

ський [18; 89; 91; 92], О. Воронкова [21; 20], Р. Вулич [R. Woolich] [202], 

О. Гаркушенко [23; 24; 25], В. Гіллерштейн [W. Hellerstein] [164; 165], Р. Гор-

дон [R. Gordon] [195], Ф. Ді [Ph. Dee] [151], К. Джеймс [K. James] [170; 171], 

В. Залуніна [51], Ю. Іванов [53], І. Клименко [56], М. Кін [M. Keen] [172; 173; 

174; 175], О. Кононова [51], Т. Косова [59], Т. Кощук [103], А. Крисоватий 

[61; 62], І. Луніна [65], В. Мельник [71; 72], Дж. Оуенс [J. Owens] [141], 

А. Соколовська [116; 117; 118], Р. Ейнсворт [R. T. Ainsworth] [135], 

О. Федірко [125], Б. Хойкман [B. Hoekman] [166], В. Чекіна [131], А. Шарле 

[A. Charlet] [141; 142; 143], І. Ус [56; 128] та багато інших.  

Разом із тим, поза увагою дослідників лишилися змістовні аспекти зов-

нішньої фінансової політики як самостійної складової фінансової політики 

держави, недостатньо обґрунтованими є положення щодо використання ПДВ 

як елементу фінансового регулювання зовнішньоторговельних операцій, а 

також напрями і механізми реформування ПДВ у контексті забезпечення ін-

теграції національної економічної системи в світовий та регіональний еконо-

мічний простір. Зазначені обставини обумовлюють тему дослідження, за-

вдання і структуру дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-

дження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донбаської 

державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України за 

темою «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- 

та мікрорівні» (номер державної реєстрації 0114U003938, 2014–2016 рр.) у 

межах якої автором досліджено ПДВ як ефективний інструмент акумулю-

вання доходів бюджету та реалізації зовнішньої фінансової політики, а також 

визначено принципи використання ПДВ у контексті фінансового регулюван-

ня експортно-імпортних операцій країни; виконано аналіз зарубіжного досві-

ду оподаткування доданої вартості, а також аналіз нормативно-законодавчих 

особливостей його реформування в зарубіжних країнах та Україні; запропо-
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новано науково-методичний підхід до оцінки наслідків впливу змін у ставці 

ПДВ на обсяги надходжень даного податку до державного бюджету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроб-

ка теоретико-методичних положень і науково-практичних рекомендацій що-

до механізмів реформування податку на додану вартість у зовнішній фінан-

совій політиці держави. 

Для досягнення мети в роботі були поставлені такі завдання: 

визначити сутність та структурно-змістове наповнення зовнішньої фі-

нансової політики держави; 

дослідити ПДВ як інструмент реалізації зовнішньої фінансової політи-

ки і окреслити загрози та можливості застосування даного інструменту; 

сформувати науковий підхід до побудови механізмів реформування 

ПДВ; 

проаналізувати зарубіжний досвід оподаткування ПДВ та інституційні 

особливості його реформування; 

визначити проблеми оподаткування ПДВ в Україні; 

окреслити напрями реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політи-

ці України; 

удосконалити структуру механізмів реформування ПДВ у зовнішній 

фінансовій політиці України; 

запропонувати науково-методичний підхід до оцінки наслідків впливу змін у 

ставці ПДВ на обсяги надходжень даного податку до державного бюджету. 

Об'єктом дослідження є процес реформування ПДВ у зовнішній фі-

нансовій політиці держави. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні положення та науково-

практичні рекомендації щодо напрямів та механізмів реформування ПДВ у 

зовнішній фінансовій політиці держави. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу проведеного 

дослідження складають сукупність розробок вітчизняних і зарубіжних уче-

них у сфері зовнішньої фінансової політики держави та оподаткування. Для 
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розв’язання завдань дисертації використано низку загальнонаукових та прик-

ладних методів досліджень: абстрактно-логічний метод та структурно-

функціональний підхід (для визначення предмету, об’єкту та структурно-

змістових особливостей зовнішньої фінансової політики держави ); аналіз і 

синтез, методи індукції і дедукції (для  дослідження теоретичних засад вико-

ристання ПДВ як інструменту фінансового регулювання зовнішньоторгове-

льних операцій); порівняльний аналіз, групування, зведення, статистичний 

аналіз (для дослідження особливостей застосування та інституційного забез-

печення використання та реформування ПДВ у зарубіжних країнах і визна-

чення проблем оподаткування ПДВ в Україні); ситуаційний та системний 

підходи (для визначення напрямів та механізмів реформування ПДВ у зовні-

шній фінансовій політиці України), економіко-математичне моделювання 

(для формування науково-методичного підходу до оцінки наслідків впливу 

змін у ставці ПДВ на обсяги надходжень даного податку до державного бю-

джету), узагальнення (для формування висновків і рекомендацій з досліджен-

ня).  

Інформаційну базу дослідження складають нормативно-правові акти 

України і зарубіжних країн із питань оподаткування ПДВ, аналітичні звіти 

міжнародних організацій, статистичні дані Державної фіскальної служби 

України, Державної служби статистики України та інших країн, результати 

власних досліджень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому роз-

витку теоретичних і науково-методичних положень щодо обґрунтування ме-

ханізмів реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави. До 

основних результатів, які визначають наукову новизну виконаного дослі-

дження, відносяться наступні: 

удосконалено: 

науковий підхід до побудови механізмів реформування ПДВ у зовніш-

ній фінансовій політиці держави, який на відміну від подібних результатів, 

наведених у науковій літературі, постулює врахування в процесі гармонізації 
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або дисгармонізації податку цілей зовнішньої та внутрішньої фінансової по-

літики, вимоги щодо забезпечення тотожності ефективної та імпліцитної ста-

вок ПДВ та обмежень, які накладаються міжнародною економічною діяльні-

стю країни, і передбачає здійснення трансформації в принципах, об’єктах, 

ставках, визначенні бази оподаткування, і відповідне вдосконалення законо-

давства та механізмів адміністрування ПДВ; його реалізація спрямована на 

раціоналізацію змісту та напрямів впровадження механізмів реформування 

ПДВ у зовнішній фінансовій політиці України; 

структуру механізмів реформування ПДВ у зовнішній фінансовій полі-

тиці України та інструменти їх реалізації, яка включає механізми визначення 

оптимальної ефективної ставки ПДВ; взаємодії між митними, фіскальними 

органами та державною статистичною службою з метою визначення обсягів 

шахрайських схем; удосконалення оподаткування ПДВ електронних комер-

ційних та інших операцій і транзакцій між пов’язаними суб’єктами; на відмі-

ну від існуючих вона дозволяє підвищити ефективність застосування ПДВ як 

елементу зовнішньої фінансової політики України. 

науково-методичний підхід до оцінки наслідків впливу зміни ефективної 

ставки ПДВ на надходження цього податку до бюджету, відмінність якого від 

існуючих полягає у врахуванні існування в країні пільг, звільнень від оподат-

кування тощо, а також тіньового сектора економіки як фактору негативного 

впливу на податкові надходження; це дозволяє визначити наслідки заміни 

чинної ефективної ставки ПДВ на ставку, яка є еквівалентною ставці податку 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) або на ставку, яка дорівнює ефективній ста-

вці, застосовуваній у Європейському Союзі (ЄС); 

дістали подальшого розвитку: 

трактування сутності зовнішньої фінансової політики в трьох аспектах 

(як форми реалізації управлінського впливу держави в зовнішній фінансовій 

сфері, як сукупності інструментально-методичного забезпечення фінансового 

регулювання та як комплексу заходів фінансового забезпечення зовнішніх 

нефінансових операцій) і наукові уявлення про структуру та зміст її предме-
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ту, об’єкту, напрямів, методів, важелів та інструментів, яке, на відміну від за-

гальноприйнятих поглядів, виділяє зовнішню фінансову політику як самос-

тійний напрям державного фінансового регулювання і конкретизує її специ-

фіку; це дає можливість формувати механізми реформування ПДВ на основі 

нового, комплексного бачення проблематики реалізації зовнішньої фінансо-

вої політики; 

наукові положення щодо застосування ПДВ як інструменту фінансово-

го регулювання нефінансових операцій в зовнішньоекономічній сфері, зок-

рема, на відміну від існуючих підходів, визначено специфіку змісту функцій 

ПДВ у зовнішній сфері національної економіки, окреслено можливості та за-

грози використання даного інструменту для формування бюджетних доходів 

і податкового адміністрування, визначено рівнозначність принципів Country 

of Origin (СOO) та Сountry of Destination (COD) із позицій їх переваг і недолі-

ків; це дає змогу визначити передумови та обмеження для реформування 

ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави; 

визначення особливостей впровадження ПДВ в зарубіжних країнах, зо-

крема, періодизація поширення даного податку країнами світу (яка враховує 

геополітичні зв’язки, що існували між країнами в різні періоди часу, зміни в 

економіках країн світу, що відбулися в останні 20-30 років), групування ос-

новних проблем, із якими стикаються держави з унітарним та федеративним 

устроєм у процесі реформування ПДВ, пов’язані з введенням цього податку, 

його застосуванням щодо різних операцій (в тому числі – зовнішньоекономі-

чних), податковим шахрайством та протидією різних суспільних груп його 

наявності у податковій системі країн; це дає змогу раціоналізувати вибір на-

прямів реформування ПДВ в Україні; 

групування проблем використання ПДВ у фінансовій політиці України 

за ознаками елементів його будови, визначення місця і суб’єктів оподатку-

вання, використання шахрайських схем, яке, на відміну від існуючих, врахо-

вує напрями порушень міжнародних правових рамок та практики, передумо-

ви скорочення надходжень до бюджету, підстави для ускладнення експортно-
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імпортних операцій між Україною та рештою країн світу; що дозволяє визна-

чити напрями та пріоритети реформування даного податку; 

комплекс напрямів реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політи-

ці України, що враховує її місце серед країн світу, існуючі міжнародні угоди, 

ситуацію з економічним та соціальним розвитком держави, проблеми з фор-

муванням дохідної частини бюджету, відшкодуванням та адмініструванням 

ПДВ, а також потреби розвитку інституційного забезпечення застосування 

ПДВ по відношенню до зовнішньоторговельних операцій у контексті адапта-

ції вітчизняного законодавства до досвіду ЄС; це дає змогу скоординувати 

процес реформування ПДВ з виявленими проблемами його використання в 

Україні та обмеженнями, які накладаються участю в інтеграційних процесах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

отримані в роботі наукові результати та запропоновані рекомендації доведе-

но до рівня готовності до впровадження в діяльність органів державної фіс-

кальної служби. Зокрема, результати аналізу особливостей і проблем оподат-

кування ПДВ в Україні і в зарубіжному досвіді, науково-методичний підхід 

до оцінки наслідків впливу зміни ставки ПДВ на надходження цього податку 

до бюджету, а також розроблені рекомендації з реформування ПДВ в Україні 

впроваджено в діяльність Головного управління державної фіскальної служби 

України у Вінницькій області (довідка № 5412/12/08-88-00 від 16.11.2016 р.), а 

також отримали схвалення з боку ПрАТ «Володарка» (довідка № 115/45 від 

12.12.2016 р.). 

Результати дисертації використовуються також у навчальному процесі 

Донбаської державної машинобудівної академії МОН України при викладан-

ні дисциплін «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Податкова система», 

«Оподаткування підприємств» (довідка № 27/1 від 12.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною на-

уковою роботою, в якій представлено авторський підхід до вирішення науко-

вої задачі, спрямованої на розробку основних положень щодо побудови ме-

ханізму реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави. Із нау-
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кових робіт, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї, які 

отримані в результаті індивідуальних досліджень. Їх зміст конкретизовано в 

переліку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи були оприлюднені на чотирьох міжнародних науково-

практичних конференціях: «Dezvoltarea sistemelor sociale economice într-un 

mediu competitiv la nivel global» (Кишинів, 2016 р.), «From the Baltic to the 

Black Sea Region: National Models of Economic Systems» (Рига, 2016 р.), «Ак-

туальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності» (Кременчук, 2016-2015 рр.), «Регіональний розвиток – основа 

становлення української держави» (Донецьк, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 12 наукових 

працях, із яких сім – статті у наукових фахових виданнях України (у т.ч. три 

– у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз); п’ять  – пуб-

лікації у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 

5,91 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належить 5,24 ум.-друк. арк. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПДВ ЯК ІНСТРУ-

МЕНТУ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Сутність та зміст зовнішньої фінансової політики 

 

В процесі розвитку світового господарства відбуваються зміни, що 

впливають на масштаби та рівень виробництва, соціально-економічну струк-

туру, формування капіталу та світовий ринок в цілому. Сучасна економіка, 

відповідно до В. Белолипецького [6], – це фінансова економіка, та фінанси в 

ній є не просто учасниками та «обслуговуючим персоналом» економічних 

процесів, а ключовими гравцями, які займають панівну позицію. Особливу 

роль в цьому процесі відіграють сучасні тенденції до глобалізації та інтегра-

ції. А отже зовнішня фінансова політика наразі виступає одним з найбільш 

вагомих способів впливу держави на стан національної фінансової системи, 

на фінансові та нефінансові взаємодії національних економічних суб’єктів з 

закордонними контрагентами, особливо за умов значного рівня відкритості 

національної економіки.  

Відповідно до досліджень А. Ватульова, фінансова політика держави – 

це складова соціально-економічної політики [16, c. 56]. Вона включає в себе 

такі напрями: бюджетний, податковий, грошово-кредитний, валютний, бор-

говий, інвестиційний. Кожен з цих напрямів взаємопов’язаний один з одним, 

а також розробляється та реалізується у тісному взаємозв’язку. Тобто в стра-

тегічних напрямах фінансової політики повинні враховуватись питання, по-

в'язані з формуванням бюджетних зобов'язань та ресурсів, напрямами  моде-

рнізації економіки за рахунок структурних перетворень у соціальній сфері. 

О. Василик визначає фінансову політику держави як діяльність законо-

давчої та виконавчої влади, яка включає в себе заходи, методи й форми орга-

нізації та використання фінансів з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку держави [15]. Основними з них виділяються: забезпе-
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чення економічної самостійності держави, здійснення внутрішньої і зовніш-

ньої політики, управління державними фінансами та регулювання відносин у 

сфері обігу (Кабінет Міністрів України); забезпечення організації оператив-

ного управління фінансами, проведення єдиної державної фінансової, бю-

джетної та податкової політики (спеціалізовані державні органи виконавчої 

влади – Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, на-

ціональний банк України, Державна фіскальна служба України) 

Фінансова політика держави як ядро економічної політики, яке є від-

дзеркаленням її фінансових взаємовідносин з підприємництвом та громадя-

нами, представлена у роботі І. Чугунова [44]. С. Маслова та О. Опалов, в 

свою чергу, під фінансовою політикою держави розуміють комплекс заходів 

на державному рівні, який забезпечує ефективність функціонування фінансів 

та фінансової системи, зокрема [69]. Ефективність побудови фінансової полі-

тики залежить від таких чинників як врахування особливостей історичного 

розвитку суспільства, специфіки внутрішнього та міжнародного становища, 

реальних економічних та фінансових можливостей країни.  

В роботі Ю. Радіонова фінансова політика держави представлена як 

«стратегічний курс розвитку державних інституцій та органів, які націлені на 

формування доходів і ефективне використання ресурсів з метою забезпечен-

ня сталого соціально-економічного розвитку країни» [102, c. 21]. В цілому, 

автор визначає фінансову політику як ключову складову загальнодержавної 

економічної політики, якою встановлюються джерела фінансових ресурсів, 

напрями їх використання та механізми ефективного управління фінансами. 

Підвищення ролі державних та місцевих фінансів у вирішенні соціаль-

но-економічних завдань шляхом удосконалення бюджетних інструментів фі-

нансової політики, доцільність удосконалення інструментарію реалізації по-

даткової політики та інші складові фінансової політики держави є предметом 

дослідження  В.В. Петрушевської [95], де справедливо зазначається, що 

"ефективна фінансова політика ґрунтується на складних інститутах", і основ-

ним із завдань держави є їхній своєчасний розвиток, необхідний для усунен-
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ня ризиків та мінімізації витрат, оптимального розподілу ресурсів та забезпе-

чення формування сучасної фінансової системи держави.   

Інтеграційні та глобалізаційні процеси, що відбуваються у світовій 

економіці, формують інші підходи до визначення ролі фінансової політики у 

загальнодержавній економічній політиці, підіймають питання трансформації 

фінансової політики держави, нейтралізації ризиків глобалізації та викорис-

тання вигід від неї, чіткого визначення місця країни у міжнародній фінансо-

вій системі. Аналіз літературних джерел дозволив виявити, що попри значну 

увагу до фінансової політики в цілому питання сутності та змісту зовнішньої 

фінансової політики докладно не досліджені: в предметному аспекті вона ро-

зглядається або як продовження внутрішньої політики окремих країн, або як 

похідна міжнародного фінансового регулювання. 

Встановлено, що особливостями зовнішньої фінансової політики у по-

рівнянні із внутрішньою фінансовою політикою виступають: 

по-перше, розширення меж об’єкту (фінансові відносини та фінансове 

забезпечення нефінансових відносини з іншими країнами, їх об’єднаннями та 

міжнародними організаціями); 

по-друге, різна значущість окремих напрямів політики (відносно біль-

ше значення має торговельних та фінансових операцій, валютна та боргова 

політика, відносно менше – бюджетна); 

по-третє, більш висока чутливість використання інструментарію до ви-

мог та звичаїв міжнародної практики.  

Тому основними завданнями податкової складової зовнішньої фінансо-

вої політики виступає: 

розробка ефективного механізму впливу на іноземні інвестиції, зовні-

шню торгівлю та міграцію робочої сили між країнами; 

нівелювання негативних наслідків податкової конкуренції між різними 

юрисдикціями; 

балансування внутрішнього ринку (захист національних виробників 

або подолання дефіциту певних товарів на внутрішньому ринку); 
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формування дохідної частини бюджету країни. 

Об’єктом зовнішньої фінансової політики держави виступають явища, 

процеси та механізми в зовнішньому секторі національних фінансів у їх вза-

ємозв’язку з внутрішнім фінансовим сектором та нефінансовими відносина-

ми національних та позанаціональних економічних суб’єктів. Її предметом, у 

свою чергу, є встановлення і коригування інституційних форм та кількісних 

пропорцій зовнішніх фінансів та нефінансових відносин в контексті досяг-

нення цілей національного соціально-економічного розвитку, забезпечення 

фінансово-економічної безпеки, виконання міжнародних зобов’язань. 

Виходячи з цього, напрямами зовнішньої фінансової політики, так само 

як і фінансової політики взагалі, виступають: податковий, бюджетний, валю-

тний, борговий, інвестиційний, інституційний. 

Як у будь-якій політиці держави, у зовнішній фінансовій політиці та-

кож можна виділити загальні методи її формування, а саме: планування, про-

гнозування, програмування, організаційний розвиток, делегування повнова-

жень, розробку нормативно-правової бази, розпорядництво, інформаційний 

обмін, прийняття рішень, політичний консенсус, міжнародні угоди, імплеме-

нтацію та адаптацію міжнародних норм тощо. 

В свою чергу, зовнішня фінансова політика, включає специфічні мето-

ди її реалізації: оподаткування; бюджетування і бюджетний контроль; валю-

тне регулювання і контроль; регламентування діяльності банківських і неба-

нківських фінансових установ; пруденційний нагляд, фінансовий моніторинг, 

зовнішні запозичення, зовнішня допомога, реструктуризація, пролонгація бо-

ргу тощо; інституційне (організаційне, нормативне) забезпечення та ін. 

Відповідно до цього можна виділити такі важелі зовнішньої фінансової 

політики: 

податкова політика – оперує ставками податку, базою оподаткування, 

суб’єктністю платника і режиму оподаткування нерезидентів, місцем оподат-

кування, податковими пільгами тощо; 
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бюджетна політика – керує обсягами надходжень від податку в бюдже-

ти різних рівнів, місцевою компонентою ставки податку, дотаціями, субвен-

ціями тощо; 

валютна політика – оперує валютним курсом, ставкою відсотку грошо-

вої маси та її структури, режимом валютних операцій, режимом валютних 

рахунків, обов’язковими резервами, нормами ризику формування і викорис-

тання капіталу, режимом валютного кредитування, режимом грошових опе-

рацій для нерезидентів тощо; 

боргова політика – відповідає за обсяги та структуру зовнішніх запози-

чень; суб’єктність зовнішніх запозичень, борговий відсоток, режим обслуго-

вування боргу тощо; 

інвестиційна політика – керує режимом здійснення фондових та поза-

фондових операцій з капіталом; депозитарно-розрахунковим режимом; інвес-

тиційними програмами; інвестиційними гарантіями, режимом ведення госпо-

дарської діяльності, рівнем трансакційних витрат тощо. 

інституційна політика – відповідає за організаційну структуру форму-

вання і реалізації фінансової політики, норми фінансового законодавства то-

що. 

Виходячи з цього, інструментами зовнішньої фінансової політики мо-

жуть виступати:  

види податків, механізми оподаткування і податкового адмініструван-

ня, гармонізація податків та податкових систем, угоди про усунення подвій-

ного оподаткування, перелік офшорних зон, податкова звітність, митне офо-

рмлення і пост-митний аудит;  

закріплення надходження податків за бюджетами, контроль і ревізія;  

правила торгівлі валютою, вимоги до обов’язкового продажу, вимоги 

до термінів валютних розрахунків, валютні інтервенції, вимоги щодо мініма-

льних резервів, встановлення нормативів капіталу і валютної позиції; 

облігації зовнішньої позики, гарантування кредитів, інвестицій та бор-

гу;  
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режим фондових операцій, вимоги до капіталу та операцій небанківсь-

ких фінансових установ;  

таргетування інфляції, режим розрахунків, обмеження на вивезення ва-

лютних цінностей тощо. 

Виходячи з вищенаведеного, запропоновано структуризацію предмет-

но-об’єктної області та методичного апарату реалізації зовнішньої фінансової 

політики (рис. 1.1). 

З рис. 1.1 видно, що зовнішню фінансову політику пропонується розг-

лядати в трьох аспектах: 

1) як форму реалізації управлінської функції держави відносно зовніш-

нього фінансового сектору (економічних відносин між резидентами та нере-

зидентами країни) у його зв’язку з цілями розвитку національної фінансової 

системи, в т.ч. її інтеграції до світової. Серед критеріїв інтеграції виділено 

зростання міжнародного товарообігу, насамперед експорту, зростання обся-

гів іноземних інвестицій та мінімізація рівня неоднорідності між тенденціями 

розвитку країни та світовою економікою; 

2) як сукупність напрямів, методів, важелів та інструментів впливу 

держави на фінансові явища, процеси та механізми у взаємовідносинах наці-

ональних та позанаціональних (закордонних та міжнародних) суб’єктів, тоб-

то розробка напрямів міжнародної фінансової політики на основі усунення 

можливих обмежень, пов'язаних із вільним переміщенням капіталу, та захис-

ту інтересів національної економічної безпеки; 

3) як сукупність фінансових методів, важелів та інструментів впливу на 

відносини національних та позанаціональних суб’єктів, які мають нефінансо-

вий характер (адміністративна взаємодія, торгівля, міграція, технологічне 

співробітництво тощо). 
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Джерело: розробка автора  

Рис. 1.1. Структурно-змістове наповнення зовнішньої фінансової політики 

Об’єкт 
явища, процеси та механізми в зовніш-

ньому секторі національних фінансів в їх 
взаємозв’язку з внутрішнім фінансовим 
сектором та нефінансовими відносинами 
національних та позанаціональних еко-

номічних суб’єктів  

Предмет 
встановлення і коригування інституційних форм 
та кількісних пропорцій зовнішніх фінансів та  

нефінансових відносин у контексті досягнення ці-
лей національного соціально-економічного розви-
тку, забезпечення фінансово-економічної безпеки, 

виконання міжнародних зобов’язань  

Напрями 
податкова, митно-тарифна, бюджетна, валютна, боргова, інвестиційна, інституційна політики 

Методи 

Методи формування 
Планування, прогнозування, програму-
вання,  організаційний розвиток, деле-
гування повноважень, нормотворчість, 
розпорядництво, інформаційний обмін, 
прийняття рішень, політичний консен-

сус, міжнародні угоди, імплементація та 
адаптація міжнародних норм тощо. 

Методи реалізації 
оподаткування; бюджетування і бюджетний конт-
роль; валютне регулювання і контроль; регламен-

тування діяльності банківських і небанківських фі-
нансових установ; пруденційний нагляд, фінансо-
вий моніторинг, зовнішні запозичення, зовнішня 
допомога, реструктуризація, пролонгація боргу; 

інституційне (організаційне, нормативне) забезпе-
чення  
тощо. 

Важелі 

Податкова політика: ставка податку, база оподаткування, суб’єктність платника і режим 
оподаткування нерезидентів, місце оподаткування, податкові пільги та ін. 
Бюджетна політика: обсяги надходжень від податку в бюджети різних рівнів, місцева ком-
понента ставки податку, дотації, субвенції. 
Валютна політика: валютний курс, ставка відсотку, грошова маса та її структура, режими 
валютних операцій, валютних рахунків, валютного кредитування та грошових операцій для 
нерезидентів, обов’язкові резерви, норми ризику формування і використання капіталу, валю-
тного кредитування, режим грошових операцій для нерезидентів та ін. 
Боргова політика: обсяги, структура та суб’єктність зовнішніх запозичень, борговий відсо-
ток, режим обслуговування боргу та ін. 
Інвестиційна політика: режим здійснення фондових та позафондових операцій з капіталом; 
депозитарно-розрахунковий режим; інвестиційні програми та гарантії, режим ведення госпо-
дарської діяльності, рівень трансакційих витрат та ін. 
Інституційна політика: організаційна структура формування і реалізації фінансової політи-
ки, норми фінансового законодавства тощо 

Види податків, механізми оподаткування і податкового адміністрування, гармонізація подат-
ків та податкових систем, угоди про усунення подвійного оподаткування, перелік офшорних 
зон, податкова звітність, митне оформлення і пост-митний аудит; закріплення надходження 
податків за бюджетами, контроль і ревізія; правила торгівлі валютою, вимоги до 
обов’язкового продажу та до термінів валютних розрахунків, валютні інтервенції, вимоги 
щодо мінімальних резервів, встановлення нормативів капіталу і валютної позиції; облігації 
зовнішньої позики, гарантування кредитів, інвестицій та боргу; режим фондових операцій, 
вимоги до капіталу та операцій небанківських фінансових установ; таргетування інфляції, 
режим розрахунків, обмеження на вивезення валютних цінностей тощо 

Інструменти 

Зовнішня фінансова політика 
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Враховуючи той факт, що зовнішня фінансова політика має бути спря-

мована на інтеграцію країни до міжнародних інтеграційних об’єднань і, як 

наслідок, стимулювання вітчизняних підприємств до виходу на міжнародні 

ринки, одним з найактуальніших напрямів зовнішньої фінансової політики є 

податкова політика в контексті міжнародної торгівлі (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розробка автора 

Рис. 1.2. Місце податкової політики у структурі зовнішньої фінансової 

політики 
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тики відбувається шляхом застосування сукупності методів та інструментів 

податкового механізму, за допомогою яких забезпечується виконання цілей 

зовнішньої фінансової стратегії.  

Провідне місце у структурі податкової політики у сфері зовнішньоеко-

номічної діяльності посідають займають податкові інструменти – податки, 

об'єкти та суб'єкти оподаткування, база та ставки оподаткування, податкові 

пільги. Найважливішим серед них є податкові ставки, оскільки, як правило,  

саме через механізми збільшення або зменшення ставок на експортні та імпор-

тні операції, досягаються домовленості між державами щодо активізації між-

народної економічної діяльності. Такі дії, у свою чергу, впливають на рівень 

податкового тиску, міждержавну економічну конкурентоспроможність, збіль-

шення або зменшення доходів держави. 

Так, наприклад, зниження податкового тиску на проведення зовнішніх 

нефінансових операцій, з одного боку, позитивно впливатиме на стан та дина-

міку експортних поставок, що у свою чергу приведе до збільшення надхо-

джень у валюти, наповнення бюджету; проте, з іншого боку, збільшення імпо-

рту негативно впливатиме на загострення конкуренції на внутрішньому ринку 

підприємств з високими виробничими витратами та низькою продуктивністю 

[66]. Збільшення податкового тиску на проведення зовнішніх нефінансових 

операцій призведе до скорочення обсягів експорту товарів та послуг, змен-

шенню надходжень та інвестиційної активності.  

Так само можна прослідкувати зміни, які відбуваються при впроваджен-

ні додаткових податкових пільг, введення додаткових об'єктів оподаткування 

або розширення бази оподаткування, що може вплинути на обсяг імпорту та 

експорту, залучення іноземних інвестицій та податкові надходження.   

Виходячи з вищенаведеного, обґрунтовано, що зовнішню фінансову по-

літику держави доцільно розглядати як самостійний напрямок фінансового ре-

гулювання з урахуванням взаємозв’язку його завдань та інструментів із внут-

рішньою фінансовою політикою. В цьому контексті зовнішню фінансову полі-

тику визначено в трьох аспектах: 1) як форму реалізації управлінського впливу 
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держави в зовнішній фінансовій сфері; 2) як сукупність інструментально-

методичного забезпечення фінансового регулювання; 3) як комплекс заходів 

фінансового забезпечення зовнішніх нефінансових операцій. Також структу-

ровано її об’єкт, предмет, напрями, методи, важелі та інструменти, визначено 

місце податкової політики в структурі зовнішньої фінансової політики. 

 

 

1.2. ПДВ як інструмент зовнішньої фінансової політики: загрози та мо-

жливості 

 

Одним з інструментів зовнішньої фінансової політики в контексті бю-

джетної політики держави є ПДВ, який має здатність збільшувати доходи 

бюджету нейтральним і прозорим способом в контексті лібералізації торгівлі. 

Так ПДВ забезпечує значну частку податкових надходжень до бюджетів різ-

них країн: у 2015 р. його питома вага в доходах державного бюджету та ВВП 

у країнах із розвиненою економікою склала відповідно: у Великій Британії – 

32,9% та 10,7%, у Данії – 32,1% і 15%, в Ізраїлі – 38,3% і 12%, у Франції – 

24,4% й 11,1%, поступаючись податкам на доходи та прибуток. В Україні пи-

тома вага ПДВ в доходах державного бюджету склала 38,9% (або 8,9% ВВП) 

у 2014 р., 33,4% (або 9,0% ВВП) у 2015 р., 38,2% (або 9,4% ВВП за поперед-

німи даними) у 2016 р. Це свідчить про наявність відмінностей у виконанні 

ПДВ своїх функцій (фіскальної, регулювальної або перерозподільної, стиму-

люючої, антициклічної) в різних податкових системах, а значить – про наяв-

ність податкової конкуренції між ними і потенційні ускладнення в здійсненні 

торговельних та неторговельних операцій між різними країнами. 

Наразі дослідженню фіскальної ефективності ПДВ як інструменту зов-

нішньої фінансової політики присвячені напрацювання зарубіжних та вітчиз-

няних вчених. Серед сучасних зарубіжних науковців доцільно виділити 

В. Гіллерштейна і Т.Х. Гілліс [165], Р.Х. Гордона [195], М. Кіна [174; 175], 

К. Джеймс [171]. Їх науковий доробок полягає в розкритті сутності ПДВ та 
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його впливу на ефективність податкової системи в контексті зовнішньої фі-

нансової політики в країнах з розвиненою економікою та економікою, що ро-

звивається. Теоретичні положення оподаткування міжнародної торгівлі пос-

лугами ПДВ в контексті зовнішньої фінансової політики обговорюються в 

наукових статтях таких зарубіжних вчених, як Р. Вулич [202], Ф. Ді [151], 

Р.Т. Ейнсворта [135], В. Хілірстіна [165, 145], Б. Хойкмена та К. Браги [164], 

А. Шарля та Дж. Оунса [141] та інших. В іноземній науковій літературі в ос-

новному представлені дослідження щодо дотримання принципу нейтрально-

сті ПДВ при міжнародній торгівлі послугами. Однак такі концепції і розроб-

ки мають відношення до систем ПДВ, які діють в країнах ЄС, а також в краї-

нах ОЕСР. Що стосується вітчизняних вчених, то в останні роки проблеми 

оподаткування ПДВ в контексті міжнародної економічної інтеграції дослі-

джуються в напрацюваннях В. Вишневського [92]; А. Крисоватого, 

В. Мельника та Т. Кощук [100]; І. Клименка [56; 125]; І. Луніної [65]; І. Ус 

[56; 125]; О. Федірко [125] та інших, де аналізується зовнішньоторговельна 

діяльність в сфері послуг в умовах змін у податковій політиці України, сис-

тематизуються чинники впливу на таку діяльність та обґрунтовуються на-

прями удосконалення інструментів податкової політики України, зокрема в 

контексті податкового регулювання міжнародної торгівлі послугами.  

Незважаючи на значну кількість публікацій, аспекти використання 

ПДВ як інструменту зовнішньої фінансової політики потребують подальшого 

наукового дослідження, що обумовлено рядом обставин. 

По-перше, в ході розвитку зовнішньої торгівлі в контексті зовнішньої 

фінансової політики стикаються різні економічні інтереси, і держава немину-

че виявляється втягнутою в цей конфлікт. Тому вона повинна враховувати у 

податковій політиці тісний взаємозв'язок процесів, що відбуваються як у 

внутрішньоекономічних, так і в зовнішньоекономічних відносинах. 

По-друге, ПДВ сприяє полегшенню інтенсифікації зовнішньоторгове-

льних відносин між країнами в контексті їх зовнішньої фінансової політики, 

але в разі міжнародної інтеграції з ним теж можливі відповідні складнощі, а 
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саме посилення податкової конкуренції, реалізація шахрайських схем ухи-

лення від оподаткування, а також проблеми з адмініструванням. Тому при 

розгляді ПДВ як інструменту зовнішньої фінансової політики необхідно оці-

нювати не тільки можливості, а й загрози його використання. 

На думку науковців, ПДВ поширюється по всьому світу, тому що такий 

вид непрямого оподаткування найкраще підходить для державних потреб, 

забезпечуючи надходження коштів до бюджету, в умовах зростаючої глоба-

лізації економіки [165, c. 19]. Важливою ознакою використання ПДВ у світі є 

його особливості перед іншими формами оподаткування споживання в кон-

тексті: 

по-перше, податкової нейтральності; 

по-друге, ухилення від сплати податку; 

по-третє, адміністративних витрат. 

З висновків світової економічної теорії відомо, що податкова нейтраль-

ність виражається в найменшому впливі, що викривлює рішення в сфері гос-

подарської діяльності, на суб’єктів ринку. ПДВ підвищує їх дохід в нейтра-

льній та прозорій формі. Дехто із науковців (наприклад, дослідження [141, c. 

944]) припускає, що ПДВ є найбільш ефективним інструментом для форму-

вання державних доходів, і гранична вартість залучення коштів для суспіль-

них потреб за рахунок ПДВ, як правило, нижче, ніж це було б, якщо були ви-

користані інші податки на споживання. За теорією оптимального оподатку-

вання він не створює заміщення між зберіганням та споживанням, хоча має 

ефект доходу. Однак в умовах недосконалості податкового законодавства або 

його адміністрування ПДВ все ж таки може мати ефект викривлення, напри-

клад, в умовах несвоєчасного відшкодування ПДВ. 

Нейтральність ПДВ по відношенню до міжнародної торгівлі також ви-

значає його в якості кращої альтернативи іншим податкам на споживання в 

контексті лібералізації торгівлі. Це пов’язано з такими особливостями: 

експорт, як правило, звільняється від сплати ПДВ, дозволяючи віднов-

лення відповідного вхідного податку; 
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імпорт, як правило, обкладається ПДВ.  

У зв’язку з тим, що відповідний вхідний податок на експорт вирахову-

ється, ПДВ не впливає на конкурентоспроможність вітчизняних фірм-

експортерів продукції. Крім того, ПДВ є відносно безпечним для шахрайства 

на внутрішньому ринку. Податок ґрунтується на поетапному механізмі стя-

гування, за яким послідовні платники ПДВ мають право на відрахування вхі-

дного податку на придбання продукції і повинні враховувати вихідний пода-

ток на продаж. Зрештою, податкові надходження від ПДВ, що стягується по-

датковими органами, повинні дорівнювати сумі ПДВ, сплаченої кінцевим 

споживачем до останнього постачальника.  

Отже, в цілому ПДВ вважається менш викривленим, ніж інші податки 

[141, c. 372]. Це пояснюється тим, що його єдина ставка не впливає на поточ-

не та майбутнє споживання, тобто заощадження та інвестиційні рішення. 

ПДВ із змінною ставкою більше впливає на заощадження та інвестиційні рі-

шення і, отже, підвищує економічні витрати оподаткування.  

За результатами дослідження, наведеному в роботі [141, c. 944] ствер-

джується, що податкова політика з використанням ПДВ є ефективною, оскі-

льки надходження від нього до бюджету є забезпеченими, тому що збира-

ються за кожним етапом процесу виробництва, на відміну від податку з про-

дажу, відповідно до якого всі надходження до бюджету від такого податку 

втрачаються, якщо є ухилення від сплати податків на завершальному етапі. 

Отже, з одного боку, можна стверджувати, що при стягненні ПДВ збитки 

бюджету від ухилення від сплати податків можуть бути більшими, ніж при 

використанні податку з продажу, але й ймовірність своєчасного виявлення 

зловживань платників ПДВ також є вищою. Та з іншого, – якщо суб’єкт гос-

подарювання працює поза контролем державних податкових органів, то в ре-

зультаті ухилення від сплати податків держава може не отримати повну суму 

надходжень від податку з продажу. У той час, як надходження від ПДВ мо-

жуть бути частковими. 
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Адміністрування ПДВ забезпечує механізм, який дозволяє платникам 

податків обчислити суму, яку вони повинні сплатити, забезпечує певний мо-

ніторинг і підвищує відповідальність щодо дотримання податкового законо-

давства [167, с. 5]. Воно є складним для даного податку, тому що передбачає 

забезпечення податковою звітністю та податковим контролем кожного етапу 

процесу відтворення, на якому стягується ПДВ.  

Використання ПДВ з диференційованими ставками є більш складним 

для податкового адміністрування, ніж такий податок з єдиною ставкою. Це 

призводить до зростання адміністрування та відповідних витрат, що може 

призводити до збільшення диференційованих ставок ПДВ і податкових пільг. 

Різні ставки ПДВ надають стимулів до пошуку нових можливостей для ухи-

лення від сплати податку та скорочення, таким чином, надходжень від ПДВ 

до бюджету. Такі обставини сприяють встановленню урядом країни більш 

високих податкових ставок податку, що додає економічних витрат з адмініс-

трування його оподаткування [141, c. 372]. Крім того, різні ставки ПДВ ма-

ють додаткові негативні наслідки для пропозиції через негативний вплив на 

заощадження та інвестиційні рішення суб’єктів господарювання. Тому в 

умовах інфляції такий ПДВ не є корисним інструментом стабілізації. 

ПДВ є ідеальним у теорії через його: 

нейтральність щодо господарських рішень (у тому числі щодо інвести-

ційних рішень),  

особливості щодо організації зовнішньої торгівлі,  

стабільні надходження до бюджету,  

вбудований механізм самоконтролю платників податку. 

На практиці основними перевагами ПДВ, як відмічають фахівці, є його 

прозорість (тобто податок збирається за всіма етапами процесу відтворення) 

та легкість (тобто податок має більшу легкість у виконанні та контролі про 

продаж кожного проміжного продукту) [136, c. 3]. У той же час, ПДВ потре-

бує ефективного обліку та адміністрування для ліквідації можливостей до 
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його зловживання, що супроводжується відповідними витратами з боку дер-

жави. 

Важливе значення має інституційне середовище функціонування бізне-

су. В умовах розвинених держав, коли суб’єкти господарювання спрямовані 

на отримання стабільних доходів та віддзеркалюють їх у відповідній фінан-

совій звітності, іншими словами, де тіньовий сектор економіки не отримує 

розвинення, викривлення ПДВ не мають вагомого значення, тому що тимча-

сові випадкові недоплати або переплати податку одними суб’єктами госпо-

дарювання будуть компенсуватися іншими платниками ПДВ. 

Зростання будь-якої нестабільності (соціально-економічної, фінансової 

або політичної) буде сприяти розвитку тенденції до зниження ефективності 

збору ПДВ, скорочення коштів, що виділяються на примусове стягнення по-

датків, накопичення впливу структурних факторів, які впливають на легкість 

ухилення від сплати податків (наприклад, рівень урбанізації, частка сільсько-

го господарства в господарській діяльності країни, відкритість торгівлі тощо) 

[136, c. 3]. Особливо такі тенденції проявляються в державах, де доля тіньо-

вого сектору економіки у ВВП є значною, у тому числі й в Україні. Крім цьо-

го, основними причинами низької ефективності ПДВ на практиці в таких кра-

їнах можуть бути такі [9, c. 3-4]: 

відсутність реєстрації суб’єкта господарювання як платника ПДВ; 

навмисне заниження виручки від реалізації продукції (товарів, послуг); 

навмисне завищення величини ПДВ, суми за яким заявлено на бюдже-

тне відшкодування; 

повернення експортної продукції (товарів, послуг), за яку законодавст-

вом встановлено ставку ПДВ у розмірі 0%, на внутрішній ринок для подаль-

шої реалізації на ньому. 

На відміну від вітчизняних умов оподаткування споживання у країнах 

Європи механізм ПДВ виконує в більшому ступені не стільки фіскальну, скі-

льки регулюючу функцію з позицій формування та розвитку відповідних 

конкурентних умов для суб'єктів господарювання, а також гармонізації ринку 
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ЄС [51, c. 314]. Тому для підвищення його ефективності в Україні необхідно 

створити умови, відповідні європейським стандартам із збереженням єдиної 

ставки податку та поліпшенням податкового адміністрування. 

Таким чином, на практиці не існує двох однакових механізмів оподат-

кування ПДВ (за ставками, пільгами, відшкодуванням, покриттям тощо) [165, 

c. 18]. В країнах зі слабким податковим адмініструванням (у тому числі й в 

Україні) ПДВ сприяє менш ефективному формуванню доходів бюджету. Але 

навіть, якщо на практиці потенціал податкового адміністрування ПДВ підт-

римується на високому рівні, механізм оподаткування ПДВ може бути не за-

страхованим від ухилення та зловживань від сплати податків.  

Наразі майже у всіх країнах світу застосовується ПДВ. Нещодавно, 

27 вересня 2016 р., ОЕСР прийняла рекомендацію, яка закликає держави сві-

ту прийняти до уваги Керівництво ОЕСР з оподаткування ПДВ в сфері між-

народної торгівлі, оприлюднене наприкінці 2015 р. щодо впровадження ними 

режиму ПДВ в сфері зовнішньої фінансової політики [145, c. 256]. Воно 

спрямоване на вирішення питань у сфері міжнародної торгівлі, що викликає 

цілий ряд додаткових питань зі збереження моделі ПДВ як економічно нейт-

рального податку. Це пов’язано з тим, що основною проблемою використан-

ня ПДВ як інструменту зовнішньої фінансової політики залишається підхід 

до його стягування: за місцем призначення або місцем походження [145, 

c. 258; 182, с. 119]. 

За правилами міжнародної торгівлі, які відповідають вимогами ГАТТ, 

стягування ПДВ має відбуватися за принципом місця призначення. Згідно 

принципу експорт послуг повністю звільнюється від ПДВ, сплаченого на 

внутрішньому ринку експортера, та можуть використовуватися ставки ПДВ, 

які діють на національному ринку імпортера. Однак, як відмічається у колек-

тивному дослідженні [92, c. 368], на думку фахівців такий принцип має певні 

недоліки. Одним із значущих недоліків є необхідність додаткових адмініст-

ративних витрат, пов’язаних з нарахуванням ПДВ при ввезенні послуг в кра-

їну призначення та організацією відшкодування податку експортерам. 
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Відповідно до принципу місця походження, податок стягується в краї-

нах, де було створено додану вартість послуг. Такий принцип було запропо-

новано з метою запобігання вагомих відмінностей у перерозподілі доходів 

між відповідними країнами. За ним, з одного боку, оподатковується вся вар-

тість, додана до вартості послуг в країні їх походження, в тому числі, до вар-

тості послуг, що підлягають подальшому експорту; з іншого, – не оподатко-

вується вартість, додана за кордоном і присутня в послугах, які імпортовані в 

інші країни та реалізуються там. Отже, за даним принципом податком обкла-

дається вся вартість послуги, яку створено в країні її походження, тобто тіль-

ки експорт послуг оподатковується ПДВ, а їх імпорт звільняється від подат-

ку. 

Існують теоретичні економічні аргументи, які можуть бути висунуті на 

користь або принципу за місцем призначення або принципу за місцем похо-

дження. Коли справа доходить до питання про вибір між цими двома прин-

ципами, то фахівці економічної теорії дають досить чітку відповідь, що 

принцип за місцем призначення є більш привабливим [145, c. 258]. Це стосу-

ється як міжнародної торгівлі товарами, так і послугами. Але оскільки послу-

ги нематеріальні та можуть перетинати кордони без митного контролю, наба-

гато важче ідентифікувати і контролювати пункт призначення послуги.  

Міжнародні дослідження (наприклад, [182, c. 202-203]) показують, що 

сучасна ситуація з міжнародним оподаткуванням споживання послуг може 

створювати значні труднощі для функціонування бізнесу, стримувати еконо-

мічне зростання та викривлювати конкуренцію. Підприємства та держава не-

суть значні додаткові витрати та стикаються з комплексом проблем оподат-

кування послуг через те, що національні правила окремих країн-суб’єктів зо-

внішньоекономічної діяльності визначаються ізольовано, а не враховують 

міжнародне оточення. 

На теперішній час у світовій практиці оподаткування ПДВ міжнарод-

них поставок послуг застосовуються два різних підходи європейський та но-

возеландський [141, c. 944]. 
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Європейський підхід передбачає встановлення загальних правил визна-

чення місця реалізації послуг і спеціальних правил щодо певних видів пос-

луг, наприклад, пов'язаних з нерухомістю, організацією спортивних заходів 

та виставок, телекомунікаційних тощо. Такий підхід реалізовано в країнах-

членах ЄС і в інших країнах світу, де законодавство з ПДВ будувалося за єв-

ропейською моделлю.  

При новозеландському підході правила визначення місця реалізації по-

слуг, правила оподаткування ПДВ експорту та імпорту взаємодіють, в ре-

зультаті чого визначається місце оподаткування. Ці правила базуються на ви-

значенні місця споживання або на алгоритмі, мета якого полягає у максима-

льному наближенні до визначення місця фактичного споживання. Таким чи-

ном, при даному підході відсутні будь-які спеціальні вимоги щодо визначен-

ня місця реалізації послуг, і місце їх оподаткування визначається виходячи з 

визначення місця їх фактичного споживання. Даний підхід використовують 

такі країни, як Канада, Нова Зеландія, Австралія, Японія. 

Отже, новозеландський підхід є більш правильним з теоретичної точки 

зору. Проте, на практиці часто виявляється більш зручним використовувати 

європейський підхід, заснований на умовних правилах у зв'язку з трудноща-

ми визначення фактичного місця споживання тих чи інших послуг.  

Як було відзначено, щодо міжнародної торгівлі послугами стандартним 

і рекомендованим фахівцями та Директивою Ради 2006/112/ЄС «Про спільну 

систему податку на додану вартість» [41] підходом є обкладення ПДВ кінце-

вого споживання послуг за допомогою використання принципу за місцем 

призначення. Для його застосування до оподаткування експорту необхідний 

механізм ідентифікації руху послуг через кордон. Сучасні тенденції, пов'яза-

ні з регіональною інтеграцією та поширенням інтернету, ускладнили цей 

процес. Тому виникають певні проблеми при оподаткуванні ПДВ міжнарод-

них послуг: контроль на кордоні не може використовуватися для відстеження 

міжнародних потоків послуг, і далеко не завжди зрозуміло, в якій саме країні 

відбулося кінцеве споживання.  
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У недавньому дослідженні, проведеному ОЕСР, відзначається, що існує 

ряд важливих питань, які відносяться до міжнародної торгівлі послугами і 

нематеріальними активами, й що на сьогоднішній момент відсутні міжнарод-

ні принципи в цій області [145, c. 259-260]. Оскільки обсяги торгівлі послу-

гами продовжують зростати, то ці проблеми стають все більш важливими з 

кожним роком. Традиційне застосування принципу за місцем призначення до 

стягування ПДВ стає все більш складним у міру того, як обсяг міжнародної 

торгівлі послугами збільшується більш швидшими темпом, ніж обсяг торгівлі 

товарами, а також у зв'язку з тим, що країни, які вступили у відповідні регіо-

нальні торгові блоки, відмовляються від традиційних митних процедур. До 

недавнього часу значна частина послуг фактично споживалася в тому ж міс-

ці, де вони були надані. В результаті основне правило в багатьох країнах, 

сутність якого полягає в тому, що послуги обкладаються ПДВ в місці знахо-

дження постачальника, функціонувало нормально, як правило щодо оподат-

кування споживання в тому місці, де воно відбувається, засноване на прин-

ципі місця походження. Але вирішення проблеми оподаткування міжнарод-

ної торгівлі послуг є більш складними, ніж визнання того факту, що перева-

жна кількість послуг фактично надаються в одній країні, а споживаються в 

інший. Тому правила оподаткування ПДВ розглядаються з позицій підходу 

до місця стягування ПДВ з країни походження на країну призначення.  

Більш фундаментальною проблемою є те, що через зростання торгівлі 

послугами, постачальник яких знаходиться в одній країні, одержувач в ін-

ший, а самі послуги нематеріальні, дуже складним завданням є розробка від-

повідного правила визначення місця реалізації послуг і стягування ПДВ на 

основі цього визначення. До послуг, у яких може бути чітко не визначено мі-

сце їх споживання, належать такі: 

послуги з консультування, бухгалтерські послуги, юридичні та інші 

«інтелектуальні» послуги;  

банківські та фінансові послуги;  

реклама;  
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передача авторських прав;  

надання інформації, обробка даних;  

телекомунікаційні послуги, широкомовлення; 

послуги, що надаються електронним способом. 

Особливого підходу до вирішення потребують проблеми ухилення від 

оподаткування та подвійного оподаткування. За статтею 59а Директиви Ради 

2006/112/ЄС в державах-членах ЄС для запобігання ухилення від оподатку-

вання, подвійного оподаткування, чи викривлення конкуренції держави мо-

жуть прийняти рішення про перенесення місця реалізації послуг, які знахо-

дяться або всередині, або за межами ЄС, на внутрішню або зовнішню тери-

торію ЄС відповідно [41]. 

Спробою вирішення вищезазначених загроз використання ПДВ як ін-

струменту міжнародної інтеграції було прийняття Директиви Ради 2008/8/ЄС 

[23], де визначаються правила, які спрямовані на забезпечення нарахування 

ПДВ на послуги в умовах міжнародної торгівлі. Особливе значення мають 

відмінності в оподаткуванні ПДВ такі групи послуг: 

business-to-business – послуги, що надаються та споживаються комер-

ційними підприємствами; 

business-to-consumer – послуги, що мають за кінцевого споживача фізи-

чну особу, державну установу або орган державної влади та управління, які 

не ведуть діяльність, спрямовану на отримання прибутку та використовують 

такі послуги повністю у власних цілях. 

Директива Ради 2008/8/ЄС доповнила Директиву Ради 2006/112/ЄС 

стосовно визначення місця постачання відповідної групи послуг [118, c. 70]: 

для business-to-business – за місцем призначення, що визначається міс-

цем реєстрації замовника (споживача) (стаття 44 Директиви [41]),  

business-to-consumer – за місцем реєстрації постачальника послуг, якщо 

замовник не є платником податків (стаття 45 Директиви [41]).  

Такі положення узгоджуються з рекомендаціями ОЕСР щодо застосу-

вання відповідних правил для визначення місця постачання послуг в умовах 
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їх оподаткування ПДВ. Так, основне правило для послуг групи business-to-

business місцем реалізації послуг визнає країну, в якій знаходиться основне 

місце ведення діяльності покупця. Місце визначається на підставі ділової 

угоди. Функціонування даного правила можливо за допомогою використання 

механізму зворотного нарахування ПДВ або через процедуру реєстрації для 

цілей ПДВ. У разі якщо послуга споживається структурною одиницею коме-

рційного підприємства, а використовується іншою його структурною одини-

цею, то місцем реалізації послуги визнається країна, в якій знаходиться та 

структурна одиниця комерційного підприємства, якій потрібні послуги. Вона 

визначається відповідно внутрішнім документам підприємства про перераху-

вання. Спеціальне правило діє для оподаткування послуг, пов'язаних з неру-

хомістю. Згідно з ним місцем реалізації послуг визнається країна, в якій зна-

ходиться об'єкт нерухомості. Особливістю даного правила є те, що через ньо-

го реалізується такі властивості ПДВ, як нейтральності та легкість податко-

вого адміністрування, тому що воно дозволяє визначити місце фактичного 

використання послуги. Аналогічне правило діє для оподаткування ПДВ пос-

луг в сфері культури, мистецтва, освіти, фізичної культури, туризму, відпо-

чинку та спорту: місце реалізації послуги дозволяє визначити місце фактич-

ного використання послуги, оскільки для надання такої послуги необхідною 

є присутність постачальника послуги та її одержувача на території однієї кра-

їни. 

Правило для послуг групи business-to-consumer місцем реалізації пос-

луг визнає країну основного ведення діяльності постачальника послуги, на-

приклад: 

посередницькі послуги – за місцем реалізації основних послуг; 

послуги з перевезення пасажирів або товарів – за місцем фактичного 

здійснення послуг пропорційно відстані; 

послуги з оцінки рухомого майна – за місцем фактичного здійснення 

послуг; 
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послуги з короткострокової оренди транспорту – за місцем передачі 

транспортного засобу покупцю послуг; 

інтелектуальні, електроні, телекомунікаційні послуги – за місцем нахо-

дження покупця послуг. 

Це пов’язано з тим, що неможливо проконтролювати сплату ПДВ фізи-

чними особами – кінцевими споживачами послуг. ПДВ сплачує постачальник 

послуг, який включає його в ціну товару. І хоча оподаткування наданих пос-

луг відбувається не в тій країні, в якій здійснюється їх споживання, проте 

принцип нейтральності ПДВ все одно реалізується в багатьох випадках. 

В загалі такі правила враховують проблеми податкового адміністру-

вання ПДВ в умовах зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарю-

вання різних держав. 

Отже, в світовій практиці різних країн світу використання ПДВ як ін-

струменту інтеграції до міжнародної торгівлі в сфері послуг супроводжується 

розширенням перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання та додатковими загрозами його використання. 

Поширення такої діяльності супроводжується необхідністю забезпечення 

ефективного оподаткування послуг. 

Можливості використання ПДВ у складі інструментів зовнішньої фінан-

сової політики пов’язані з низкою особливостей. До їх числа слід віднести: 

1) сприяння розвитку міжнародного співробітництва та полегшення інте-

нсифікації зовнішньоторговельних відносин між країнами внаслідок поширен-

ня ПДВ у багатьох країнах світу; 

2) нейтральність та легкість податкового адміністрування стосовно зов-

нішньоекономічної діяльності; 

3) ясність і простота податкових правил щодо обчислення та сплати по-

датку. 

До числа основних загроз використання ПДВ у складі інструментів зов-

нішньої фінансової політики доцільно віднести такі: 

1) зростання випадків викривлення конкуренції, що призводить до домі-
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нування імпорту над національним виробництвом, та створення перешкод для 

нормального функціонування підприємств; 

2) подвійне оподаткування: за місцем призначення та місцем походження 

товарів та послуг; 

3) ухилення від оподаткування; 

4) не оподаткування ПДВ імпорту, що ставить за інших рівних умов іно-

земних постачальників у більш вигідне становище порівняно з вітчизняними 

постачальниками товарів і послуг при конкуренції на національному ринку; 

5) зростання витрат держави та суб’єктів господарювання – платників 

ПДВ через те, що національні правила оподаткування в різних країнах світу 

визначаються ізольовано без врахування міжнародного оточення; 

6) скорочення фіскального значення ПДВ у разі незбалансованості екс-

портно-імпортних потоків внаслідок відшкодування його експортерам. 

Законодавство держав-членів ЄС щодо визначення можливостей та за-

побігання загрозам оподаткування ПДВ базується на положеннях відповід-

них директив, одними з основних яких є Директива Ради 2006/112/ЄС та Ди-

ректива Ради 2008/8/ЄС. Українське податкове законодавство відрізняється 

від правил міжнародної торгівлі в сфері послуг. Тому в умовах імплементація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у торговельній та бюджетно-

податковій сферах [149] особливе значення має наближення положень Пода-

ткового кодексу України до Директиви Ради 2006/112/ЄС «Про спільну сис-

тему податку на додану вартість», що сприятиме досягненню гармонізації 

податкового законодавства у процесі інтеграції України до ЄС.  

 

 

1.3. Аналіз механізмів реформування ПДВ в умовах зовнішньої фінан-

сової політики 

 

Спрямованість зовнішньої фінансової політики на забезпечення розви-

тку взаємодії національних та позанаціональних суб’єктів із фінансових та 
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нефінансових питань, а також на інтеграцію національної фінансової системи 

до світового фінансового простору з урахуванням міркувань фінансово-

економічної безпеки, зумовлює необхідність реформування ПДВ у відповід-

ності до конкретних цілей реалізації зазначеної політики та умов співробіт-

ництва певної країни з навколишнім геоекономічним середовищем. При цьо-

му зміст реформування ПДВ включатиме не тільки власне гармонізацію або 

дисгармонізацію податку (як протилежні форми), а й зміну принципів, 

об’єктів, ставок, визначення бази оподаткування, відповідне вдосконалення 

законодавства та механізмів адміністрування. В ході даного процесу важли-

вим є забезпечення тотожності ефективної та імпліцитної ставок ПДВ, попе-

редження використання шахрайських схем, спрощення адміністрування. 

Враховуючи вищенаведена, а також сучасні проблеми реформування 

ПДВ в Україні в контексті евроінтеграційних процесів, механізми реформу-

вання ПДВ в умовах зовнішньої фінансової політики мають базуватися на 

основних принципах оподаткування ПДВ міжнародних торговельних опера-

цій. 

Так, хоча до переваг ПДВ порівняно з іншими податками на споживан-

ня відноситься легкість управління, воно ускладняється, коли суб’єкти гос-

подарювання зайняті зовнішній фінансовій діяльності. В такому випадку, 

може виникнути ситуація, коли різні країни нав'язують правила ПДВ, які від-

різняються у кожній з них. В результаті відбувається подвійне оподаткування 

або викривлення податкової бази з ПДВ при здійсненні операцій в зовнішній 

фінансовій політиці, зокрема через неузгодженість правил визначення місця 

реалізації продукції для цілей її оподаткування в різних країнах. Для вирі-

шення таких проблем Організацією економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСР) постійно вдосконалюється Міжнародне Керівництво з ПДВ/ПТП
1
 

[169], перший варіант якого було видано в 2006 р. На теперішній час методо-

логічні засади функціонування систем ПДВ, відображені в цьому документі, 

лягають в основу реформування механізму стягування ПДВ з метою реаліза-

                                                           
1
 ПТП (скороч.) – податок на товари та послуги [169, c. 9]. 
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ції принципу нейтральності податку відносно зовнішньої фінансової політи-

ки та гармонізації законодавства в сфері ПДВ в різних державах, які його ви-

користовують. Отже, підходи до оподаткування зовнішньо фінансових опе-

рацій за допомогою ПДВ постійно вдосконалюються. 

Дослідженню використання ПДВ в зовнішній фінансовій політиці при-

свячено достатньо зарубіжних та вітчизняних публікацій. Проблеми оподат-

кування зовнішніх фінансових операцій за допомогою ПДВ в сучасних умо-

вах розкриті в роботах: С. Лі та Дж. Валлі [62], які обґрунтовується доціль-

ність переходу стягування ПДВ від принципу за країною призначення (COD) 

до принципу за країною походження (СОО); М.-А. Лопез-Гарсії [179], де 

аналізується зближення внутрішніх податків при правильно спроектованій 

податковій структурі, а також визначаються наслідки гармонізації оподатку-

вання ПДВ; Дж. Олів’єри [190], в якій обґрунтовується вибір стягування 

ПДВ згідно принципу за країною призначення або принципу за країною по-

ходження, що використовують ПДВ та є частиною будь-якого типу економі-

чного співтовариства; А. Таіта [194], який досліджує проблеми та практику 

використання ПДВ в країнах різних регіональних угруповань, зокрема дер-

жавах-членах Європейського Співтовариства (ЄС) та Латиноамериканської 

асоціації інтеграції (ЛАІ); В. Хіллірстіна 164; 165], де визначаються особли-

вості впровадження принципу стягування ПДВ за країною призначення для 

продукції (товарі, послуг), що надається комерційними підприємствами ін-

шим комерційними підприємствами або фізичним особам – кінцевими спо-

живачами такої продукції; А. Шарля та Дж. Оуінса [141], які аналізують 

вплив множинних ставок ПДВ на ефективність та складність податкової сис-

теми; К. Шоупа [193, с. 255-257], де розглядаються типи ПДВ за принципами 

його стягування з підприємств, які займаються зовнішніми фінансовими опе-

раціями. Отримані зарубіжними фахівцями результати в основному поши-

рюються на системи ПДВ, які діють в державах-членах ЄС або ОЕСР. 

Обґрунтуванню напрямів вдосконалення стягування ПДВ при інтегра-

ційних процесах в національній економіці присвячено роботи вітчизняних 
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вчених: В.П. Вишневського [89, с. 387-392; 92, с. 487-494; 128] щодо компле-

ксного обґрунтування шляхів вирішення проблем використання ПДВ в кон-

тексті зовнішньої фінансової політики; А.І. Даниленка [127] щодо теоретико-

методологічних та практичних аспектів реформування ПДВ в Україні; 

Т.І. Єфименко [45] щодо становлення податкової системи України та напря-

мів її трансформації, одним з яких є гармонізація податкового, валютного, 

митно-тарифного, зовнішньоекономічного та цивільного законодавства; 

Ю.Б. Іванова [53; 106], де досліджуються тенденції розвитку системи непря-

мого оподаткування в транзитивній економіці, а також перспективи її вдос-

коналення в Україні в контексті інтеграційних процесів; А.І. Крисоватого та 

В.А. Валігури [62], де також аналізуються сучасні тенденції гармонізації 

оподаткування в Україні, визначаються оптимальні напрями міждержавної 

податкової гармонізації та оцінюється адаптивність вітчизняної податкової 

системи до відповідних змін у державній політиці України з узгодження ін-

тересів учасників податкових взаємовідносин; А.М. Соколовської [118] щодо 

визначення шляхів наближення Податкового кодексу України до положень 

Директива Ради 2006/112/ЄС «Про спільну систему податку на додану вар-

тість» в контексті визначення основних елементів ПДВ. 

В науковій літературі [190, c. 17; 194, с. 223; 92, с. 367; 182, c. 192] та 

відповідно Міжнародному Керівництву з ПДВ/ПТП [169, c. 12] головними 

підходами до побудови механізмів реформування ПДВ є такі принципи: 

принцип за країною походження (COO або origin principle), коли екс-

порт оподатковується ПДВ за ставкою, законодавчо встановленою на внут-

рішньому ринку експортера, а імпорт звільнюється від оподаткування ним; 

принцип за країною призначення (COD або destination principle), коли 

експорт звільнюється від оподаткування ПДВ, що сплачується на внутріш-

ньому ринку експортера, а імпорт оподатковується ним за ставкою, діючою 

на національному ринку імпортера. 

Вони мають вагомий вплив на запобігання подвійному оподаткуванню 

та забезпечують рівноцінне відношення імпортованої продукції до товарів та 
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послуг місцевого виробництва. Тому на теперішній час законодавство бага-

тьох країн світу забезпечує використання їх обох в залежності від виду опе-

рації, що підлягає оподаткуванню ПДВ, віддаючи перевагу принципу за краї-

ною призначення [83, c. 72]. Надання переваги принципу COD пов’язано з 

наступним розвитком системи оподаткування зовнішньоекономічної діяль-

ності у різних країнах світу. 

З 1967 р. в ЄС було запроваджено систему ПДВ на основі принципу 

оподаткування в країні походження. За таким принципом податок стягується 

у країні, з якої товари (послуги) надходять. Це означає, що експортер пови-

нен сплачувати податок на тій же основі, як і місцевий постачальник, а імпо-

ртер в країні призначення не підлягає оподаткуванню ПДВ. Іншими словами, 

принцип СОО використовується в умовах, коли податком обкладається вся 

вартість, додана до товарів всередині країни, в тому числі, до товарів, що пі-

длягають наступному експорту, але не обкладається вартість, додана за кор-

доном і присутня в імпортованих товарах, які реалізуються на внутрішньому 

ринку країни. Таким чином, податком обкладається вся вартість, створена 

всередині країни і тільки ця вартість. Експорт оподатковується, а імпорт зві-

льняється від податку. Даний принцип можна порівняти з підходом до опода-

ткування доходів. 

Особливими перевагами стягування ПДВ за принципом країни похо-

дження є такі: 

по-перше, менші витрати сплати податків і податкового адмініструван-

ня; 

по-друге, менші можливості для зловживань; 

по-третє, немає необхідності прикордонного контролю. 

У той же час, має місце проблема, яка пов’язана з існуванням того фак-

ту, що в умовах, коли держава-імпортер не може оподатковувати імпорт, во-

на отримує менший дохід, ніж отримала б відповідно до принципу призна-

чення. Держави, які є чистими експортерами оподатковуваних товарів мають 
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вигоду, в той час як ті, які є чистими імпортерами страждають, якщо порів-

няти їх доходи з тим, що вони мали б відповідно до принципу призначення. 

Ефективний внутрішній ринок серед країн-платників ПДВ може бути 

створено лише в тому випадку, якщо постачання між ними будуть аналогічні 

реалізації продукції всередині таких країн. Крім того, в умовах, коли спожи-

вачі можуть вільно купувати товари в інших країнах, а національні податкові 

ставки значно відрізняються, неминуче виникають викривлення при здійс-

ненні зовнішньої фінансової діяльності, країни починають конкурувати між 

собою в податковій сфері, що веде до втрат податкових надходжень. В дер-

жавах-членах ЄС до сих пір такі втрати були незначними, хоча останнім ча-

сом даному питанню приділяється все більше уваги внаслідок поширення 

електронної торгівлі та покупок на відстані поштою. 

З початку 90-х років ХХ століття було започатковано впровадження в 

рамках Директиви Ради 91/680/EEC64 та діючих угод з оподаткування торгі-

влі між державами-членами ЄС заходів, спрямованих на оподаткування зна-

чної частини товарів та послуг за місцем призначення. Такі заходи впрова-

джувалися з позицій того, що ПДВ має виконувати роль зрівняльного подат-

ку, гарантуючого схожі умови непрямого оподаткування як для імпортованої, 

так й експортованої продукції, а також забезпечувати рівні конкурентні умо-

ви між вітчизняними та зарубіжними виробниками продукції. Вони стали пе-

рехідними та спочатку були прийняті протягом чотирьох років з метою дося-

гти остаточних домовленостей між країнами щодо заміни принципу викорис-

тання ПДВ за країною походження принципом COD.  

Перехідний період було продовжено прийняттям у листопаді 2006 р. 

Директиви Ради 2006/112/ЄС «Про спільну систему податку на додану вар-

тість» [41]. Основні її положення відносяться до оподаткування постачання 

товарів за місцем їх розміщення (статті 31-39 Директиви [41]), постачання 

послуг між комерційними підприємствами, а також від підприємств до кінце-

вих споживачів послуг (статті 44-58 Директиви), імпорту продукції в ЄС з 

інших країн (статті 60-61 Директиви [41]) тощо.  
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Зокрема, згідно основним положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС 

[41] у державах-членах ЄС фізичні особи, які купують товари в іншій країні 

ЄС, сплачують ПДВ в тій країні, де відбувається купівля товарів (виходячи з 

принципу СОО). Справляння ПДВ митними органами відповідно до принци-

пу COD не відбувається через відсутність прикордонного контролю. Лише в 

разі покупки в іншій країні нових автотранспортних засобів застосовується 

використання ПДВ відповідно принципу за країною призначення, а справ-

ляння податку відбувається при реєстрації автотранспортного засобу. При 

здійсненні зовнішньої фінансової діяльності між суб'єктами зовнішньоеко-

номічної діяльності, які є зареєстрованими платниками ПДВ, податок стягу-

ється в країні, в яку товари ввозяться для подальшої реалізації, за ставками та 

згідно з умовами даної країни. У цьому випадку діє оподаткування за прин-

ципом COD на основі системи відстрочки платежу.  

Cуб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію товарів усередині 

ЄС, має право на застосування нульової ставки податку, якщо покупець з ін-

шої держави-члена ЄС ідентифікує себе як зареєстрований платник податків 

за допомогою ідентифікаційного коду ПДВ незалежно від того, чи було та-

кий податок фактично сплачено чи ні. Ідентифікаційний код ПДВ введено в 

ЄС і охоплює всіх суб'єктів господарювання, які є платниками податку. Да-

ний код можна перевірити за допомогою комп'ютеризованої системи обміну 

інформацією між національними податковими органами держав-членів ЄС.  

Суб'єкти господарювання, які зайняті зовнішньоекономічною діяльніс-

тю, повинні регулярно надавати звіти, що стосуються операцій з продажу 

продукції. А суб'єкти, які купують товари, повинні надавати податкову де-

кларацію щодо відповідної покупки товарів усередині співтовариства. 

Принцип за країною призначення при оподаткуванні використовується 

там, де діє ПДВ та реалізується через оподаткування імпорту товарів і вклю-

чення операцій з експорту товарів в список тих, які оподатковуються за ну-

льовою ставкою. При цьому експортер при наданні податковому органу, до-

кументів необхідних для підтвердження експорту, отримує відшкодування 
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раніше сплаченого ним податку. А імпортер сплачує ПДВ, обчислений на пі-

дставі митної вартості товарів, митним органам при перетині товарами кор-

дону. Цей принцип сумісний з ПДВ на споживання. 

Слід зазначити, що при внутрішній поставці товарів і продавець това-

рів і покупець товарів є платниками ПДВ в одній і тій же країні. Продавець 

товарів виписує покупцю рахунок-фактуру, яку покупець оплачує, тобто 

обов'язок по сплаті ПДВ лежить на продавцеві. При міжнародному постачан-

ні ситуація інша. Схематично оподаткування міжнародної поставки товарів 

представлено на рис. 1.3. 

Країна Х

Постачальник

На рівні суб єкта 

господарювання:

- застосування ставки 0%;

- право на відновлення вхідного 

ПДВ;

- відсутність тягаря невідновного 

ПДВ.

На рівні держави:

- відсутність додаткових 

надходжень ПДВ від 

зовнішньоекономічної діяльності.

Країна Y

Покупець

На рівні суб єкта 

господарювання:

- сплата ПДВ при імпорті товару;

- право на відшкодування 

вхідного ПДВ;

- відсутність тягаря невідновного 

ПДВ.

На рівні держави:

- додаткові надходжень ПДВ від 

зовнішньоекономічної діяльності.

Товар

 Джерело: розробка автора 

Рис. 1.3. Особливості оподаткування ПДВ в умовах зовнішньої фінан-

сової політики держави 

Міжнародна поставка товарів обкладається ПДВ у двох країнах, напри-

клад, у країнах X та Y. При цьому сама міжнародна поставка товарів визна-

ється об'єктом оподаткування як у країні Х, та й у країні Y:  

- в країні Х дана поставка вважається експортом, тому оподаткову-

ється за нульовою ставкою;  
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- в країні Y дана поставка вважається імпортом, тому оподатковуєть-

ся за стандартною або зниженою ставкою.  

При цьому обов'язок по сплаті ПДВ у країні Y лягає на імпортера. Він 

повинен бути зареєстрованими як платник ПДВ в даній країні для того, щоб 

згодом мати можливість одержати відрахування на суму сплаченого ним при 

ввезенні товарів ПДВ. Оподаткування поставки товарів має місце в тій країні, 

в якій відбувається використання товару для ділових цілей або його кінцеве 

споживання, що повністю відповідає теоретичним основам ПДВ. При цьому 

такий податок є нейтральним по відношенню до зовнішньої фінансової полі-

тики. 

Що стосується міжнародної торгівлі послугами, то визначення їх екс-

порту або імпорту є досить умовним. Тому питання оподаткування поставки 

послуг ПДВ вирішується на підставі законодавства окремої країни. Зазвичай 

встановлюються різні правила визначення місця реалізації для різних їх ви-

дів. Для країн ЄС вони базуються на положеннях Директиви Ради ЄС 

2008/8/EC про внесення змін до Директиви 2006/112/EC щодо місця поставки 

послуг [118]. Так, наприклад, правило визначення місця реалізації послуг за 

принципом їх фактичного надання використовується, як правило, тільки що-

до культурних, спортивних та освітніх послуг. Місце реалізації інших послуг 

визначається за місцем ведення діяльності їх покупця або продавця. А якщо 

послуги надаються споживачам, які не є платниками ПДВ, місцем їх поста-

чання вважається місце проживання, постійного мешкання таких осіб (стаття 

28 Директиви [118]) Отже, у зв'язку з тим, що стосовно різних видів послуг 

встановлені різні правила визначення місця їх реалізації можливі різні сцена-

рії оподаткування ПДВ операцій з міжнародної поставки послуг. 

Перевага, що віддається принципу призначення, може пояснюватися 

кращим використанням в цілому ПДВ як податку на споживання. Крім того, 

населення часто вважає, що неоподатковуваний імпорт несправедливо корис-

тується перевагами в порівнянні з повністю неоподатковуваними вітчизня-

ними товарами, призначеними для внутрішнього споживання. Навіть якщо 
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валютний курс і рівень цін зміняться таким чином, щоб при використанні 

ПДВ за принцип СОО валютні ціни зросли, а експортні ціни впали, види-

мість несправедливого режиму буде зберігатися. В разі змін компенсація ва-

лютного курсу та рівня цін свідчить про тотожність принципу походження за 

своїм економічним ефектом принципу призначення. В реальних умовах така 

тотожність має обмежене застосування, оскільки вона виявляється вірною 

тільки в тому випадку, якщо при рівновазі до переходу від одного принципу 

до іншого: 

експорт з однієї країни в іншу дорівнює частці імпорту; 

між двома країнами не існує потоку капіталу або трансфертних плате-

жів. 

Можливими альтернативними варіантами справляння ПДВ за принци-

пом СОD при відсутності прикордонного контролю є система взаємозаліків, 

компенсаційний і стимулюючий інтегрований ПДВ. Однак при реалізації ко-

жного з цих варіантів існує проблема вибору. З одного боку, якщо країни ба-

жають гармонізувати вимоги податкового законодавства при здійсненні вну-

трішньої та зовнішньої торгівлі без зміни розподілу податкових надходжень, 

необхідним є використання механізму проведення взаємозаліків, що означає 

додаткові адміністративні витрати та, можливо, ослаблення стимулів до ефе-

ктивного податкового адміністрування. З іншого, – компенсаційний та сти-

мулюючий інтегрований ПДВ забезпечують можливість реалізації принципу 

країни призначення, зберігаючи ланцюжок обчислення ПДВ щодо експорт-

них товарів і, тим самим, обмежуючи можливості для зловживань. Однак ви-

никає проблема, аналогічна варіанту системи взаємозаліків щодо зростання 

адміністративних витрат. А якщо стягування ці податків здійснюється націо-

нальним податковим органом, тоді виникають проблеми податкового адміні-

стрування. Крім того, при справлянні компенсаційного ПДВ суб'єкти госпо-

дарювання повинні усвідомлювати різницю між продажами продукції всере-

дині країни та на експорт. При справлянні стимулюючого інтегрованого ПДВ 

вони повинні проводити відмінність між продажами зареєстрованим і незаре-
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єстрованим платникам податків. Через існування цих проблем можна зроби-

ти висновок, що в даний час альтернативи оподаткуванню експорту за нульо-

вою ставкою на основі системи відстрочки платежу немає. Вона використо-

вується в ЄС і передбачає застосування нульової ставки податку щодо експо-

ртних товарів незалежно від того, чи було податок фактично сплачено чи ні. 

Не дивлячись на бажання законотворців розвинених країн Європи до-

сягти нейтральності у застосуванні принципу використання ПДВ за країною 

призначення, ризик зловживань в рамках перехідного періоду від принципу 

СОО до принципу COD значно збільшився. Необхідно виділити існування 

двох основних проблемних напрямів зловживань: 

декларування міжнародних поставок, тоді як товари в дійсності реалі-

зуються на внутрішньому ринку без сплати податків; 

ненадання податкових декларацій про придбання товарів та послуг, а 

також незаконне відшкодування ПДВ. 

В результаті, досить значним став ризик виникнення розривів на окре-

мих етапах відтворювального процесу при обчисленні ПДВ. 

Такі проблемні напрями, пов'язані з існуючою системою оподаткуван-

ня ПДВ за принципом COD. На їх вирішенні повинні ґрунтуватися варіанти 

політики використання ПДВ в сфері міжнародної торгівлі.  

Зловживанню декларування міжнародних поставок сприяє існування в 

рамках нинішньої системи ПДВ в країнах: 

додаткових зобов'язань, пов'язаних з дотриманням правил використан-

ня ПДВ у міжнародній торгівлі; 

чисельність зобов'язань по дотриманню правил використання ПДВ, які 

повинні виконуватися, але мають національні особливості в залежності від 

країни застосування.  

В результаті витрати на дотримання вимог, пов'язаних з використанням 

ПДВ у міжнародній торгівлі, можуть бути значними й часто вищими, ніж ви-

трати на дотримання таких вимог для внутрішньої торгівлі. Крім того, склад-

ності, пов'язані з міжнародною торгівлею та дотриманням правил викорис-
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тання ПДВ, означають, що його уживання може бути обтяжливим для бізне-

су в контексті отримання правової визначеності з оподаткування споживан-

ня. 

Додаткові чисельні зобов'язання та відсутність правової визначеності в 

сфері дотримання правил використання ПДВ у міжнародній торгівлі може 

утримати бізнес від спроб такої зовнішньоекономічної діяльності. Для бага-

тьох суб’єктів господарювання (зокрема, малої та середньої форм ведення 

господарської діяльності) ці фактори можуть виступати перешкодою для 

участі в міжнародній торгівлі. Тому зниження обов’язкових витрат суб’єктів 

господарювання, пов’язаних зі здійсненням торгівельних операцій на міжна-

родному рівні, сприятиме стимулюванню ділової зовнішньоекономічної ак-

тивності підприємств та зростанню конкуренції між країнами. 

Проблемний напрямок зловживань щодо ненадання податкових декла-

рацій та відшкодування ПДВ стосується, більшою частиною, протизаконних 

схем при здійсненні експорту в результаті операцій шахрайства та карусель-

ного шахрайства, коли товар перепродується декілька разів через фіктивні 

фірми [28, c. 121]. З одного боку, як відмічають А.В. Скрипник та 

Т.М. Паянок, відшкодування ПДВ зменшує доходи бюджету через втрачання 

ним відповідних податкових надходжень, а отже фіскальна ефективність по-

датку скорочується [113, c. 34]. А з іншого, – генеруються додаткові витрати 

для суб’єктів господарювання, які ненавмисно та несвідомо прийняли участь 

в шахрайській схемі поставок, через сплату ПДВ та відповідних штрафів у 

разі виявлення. У цілому протизаконне відшкодування податку обумовлює 

зростання обсягу та якості перевірочних робіт та відповідних контрольних 

заходів з боку податкових органів [103]. 

Додатково виникає необхідність проведення прикордонного контролю. 

Як вже було зазначено, відповідно до принципу за країною призначення ім-

портовані товари оподатковуються ПДВ, а експортовані ні (рис.1). Це вима-

гає коригування податкових кордонів через видалення ПДВ при експорту-

ванні товарів з наступним додаванням податку до вартості товару при в'їзді в 
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країну-імпортер згідно державним нормам її податкової політики. Необхід-

ність проведення прикордонного контролю створює дві проблеми [190, c. 18-

19]: 

по-перше, кожен крок в напрямку інтеграції відображає політичне ба-

жання громадян держав-учасниць зовнішньоторговельних відносин щодо лі-

квідування бар'єрів (перш за все, фіскальних) для вільного обігу товарів; 

по-друге, є очевидні витрати, пов'язані з підтриманням прикордонного 

контролю. 

Тому будь-який варіант політики в сфері використання ПДВ у міжна-

родній торгівлі повинен забезпечувати зниження рівня шахрайства зі сплати 

податку до бюджету країни відповідно встановленого законодавства. 

Проблеми також виникають при використанні принципів СОО та COD 

до операцій, пов’язаних з постачанням та споживанням міжнародних послуг. 

Дана ситуація унеможливлює використання митного контролю на кордоні 

для відстеження міжнародних потоків послуг. Сучасні тенденції, пов'язані з 

інтеграцією різних країн та поширення інформаційних комп'ютерних мереж, 

що зв'язують між собою як користувачів комп'ютерних мереж, так і користу-

вачів персональних комп'ютерів для обміну інформацією та її передачі для 

споживання, ускладнили цей процес Тому виникає невизначеність щодо кра-

їни, в якій може відбутися кінцеве споживання відповідної послуги.  

Отже, в загалі при використанні у міжнародній торгівлі принципів 

СОО та/або COD мета податкової політики полягає у зниженні витрат 

суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльніс-

тю, та держав, на території яких відбувається міжнародна торгівля товарами 

та послугами. В сучасних умовах керівні підходи при вдосконаленні подат-

кової політики мають бути спрямовані на забезпечення таких фундаменталь-

них засад: 

правила забезпечення діяльність суб’єктів господарювання в сфері мі-

жнародної торгівлі у різних країнах повинні бути максимально простими, 

прозорими та безпечними; 
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витрати на дотримання суб’єктами господарювання вимог ПДВ повин-

ні бути знижені. У будь-якому випадку, участь в міжнародній торгівлі не по-

винна генерувати додаткові витрати з податкового адміністрування. Крім то-

го, альтернативна податкова політика повинна мати здатність протистояти 

(зменшити) факти подвійного оподаткування та шахрайства з ПДВ.  

Визначення та обґрунтування принципів використання ПДВ у міжна-

родній торгівлі з позицій розкриття їх сутності, особливостей та недоліків, 

дозволяє зробити такий висновок: в умовах віддання європейськими законот-

ворцями переваги принципу COD перед принципом СОО особливе значення 

має їх адміністративна доцільність з визначення місця оподаткування в зале-

жності від відповідної групи товарів (послуг), що постачаються. Їх викорис-

тання дозволяє державам: 

нівелювати відмінності походження продукції (товарів, послуг), що 

споживається, а також стимулювати експорт чи імпорт на відповідні групи 

товарів (послуг); 

регулювати можливість надання послуг іноземними суб’єктам господа-

рювання вітчизняним споживачам; 

стимулювати конкурентоспроможність національних виробників това-

рів та послуг. 

Таким чином, оскільки ПДВ вперше було прийнято кількома країнами 

світу у 60-ті роки ХХ століття як непрямий податок, який збирається на різ-

них етапах виробництва та споживання продукції (товарів, послуг), то його 

поширення в сучасних умовах у більш ніж 160 державах свідчить про ефек-

тивність порівняно з іншими податками на споживання. За експертними оці-

нками, наведеними у роботі В. Хіллірстіна [164, c. 268], ПДВ виробляє приб-

лизно 20% від світового обсягу податкових надходжень. Зростання надхо-

джень від ПДВ у зведених бюджетах країн світу супроводжувалося та продо-

вжує співіснувати з поширенням міжнародної торгівлі товарами та послуга-

ми. Такі товари та послуги можуть оподатковуватися, коли експортуються 

або імпортуються.  
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У податковій практиці отримало поширення використання двох прин-

ципів в сфері міжнародної торгівлі, за якими здійснюється оподаткування 

ПДВ товарів та послуг. Це принципи використання ПДВ за країною похо-

дження (СОО) та за країною призначення (COD). Існують економічні аргу-

менти, які можуть бути висунуті на користь того чи іншого принципу з пози-

цій територіального розміщення суб’єктів господарювання, які займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю в сфері торгівлі товарами (послугами), та 

споживачів в різних країнах на рівній основі.  

Коли справа доходить до питання про вибір між цими двома принци-

пами використання ПДВ у міжнародній торгівлі з позицій забезпечення ней-

тральності даного податку, то економічна теорія дає досить чітку відповідь, 

що принцип за країною призначення є помітно привабливішим, незважаючи 

на певні його недоліки та проблеми застосування [164, c. 258]. Як вказано у 

пункті С «ПДВ та міжнародна торгівля: принцип за країною призначення» 

розділу 1 «Основні особливості податку на додану вартість, визначені Керів-

ництвом» Міжнародного Керівництва з ПДВ/ПТП, використання принципу 

COD дозволяє досягти нейтралітету в міжнародній торгівлі [169, c. 12]. Від-

повідно до принципу призначення, експорт не оподатковується з повернен-

ням вхідних податків, тобто звільнюється від ПДВ або використовує його за 

нульовою ставкою; імпорт оподатковується на тій же підставі та за тими ж 

ставками, що й поставки продукції (товарів, послуг) всередині країни. Відпо-

відно, загальна сума податку, що сплачується стосовно такої продукції ви-

значається правилами, що застосовуються в державі її споживання. Тому всі 

податкові доходи надходять до бюджету країни, де відбувається надходжен-

ня продукції (товарів, послуг) до кінцевого споживача. У той же час реаліза-

ція принципу COD порівняно з принципом СОО є більш складною щодо 

оподаткування міжнародної торгівлі послугами та нематеріальними актива-

ми, ніж щодо такої торгівлі товарами. Тому у світовій практиці ведеться пос-

тійне удосконалення податкового законодавства з позицій використання ПДВ 

у міжнародній торгівлі послугами та нематеріальними активами. 
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Якщо ПДВ стягується за єдиною ставкою, то не тільки обидва принци-

пи призводить до однакових (бажаних) результатів, але багато інших викрив-

лень усувається. З огляду на існування різних податкових підходів щодо ви-

користання ПДВ у міжнародній торгівлі жоден з принципів не є кращим за 

інший: хоча принцип за країною походження в цілому сприяє зростанню 

ефективності споживання, принцип призначення приносить збільшення ефе-

ктивності виробництва в суспільному секторі економіки [190, c. 40]. Наслідки 

цих двох принципів в державному управлінні не віддзеркалюють перевагу 

одного з них над іншим. Так, принцип походження не вимагає прикордонно-

го контролю і, як правило, в деякій мірі, простіший з позицій дотримання. А 

принцип призначення дозволяє уникнути фіскального конфлікту, чистих 

втрат загального доходу та не викликає бажання використовувати механізму 

посередництва при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності. Тому на те-

перішній час існування перехідного періоду від принципу використання ПДВ 

за країною походження до принципу за країною призначення є доцільним, 

тому що дозволяє уникнути обтяжливого характеру виконаних операцій, 

перш за все, для деяких видів послуг. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

З проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Незважаючи на важливість фінансової політики держави в цілому 

питання сутності та змісту зовнішньої фінансової політики докладно не дос-

ліджено. Встановлено, що в предметному аспекті вона розглядається з двох 

сторін: як продовження внутрішньої політики окремих країн, або як похідна 

міжнародного фінансового регулювання.  

2. Запропоновано розглядати зовнішню фінансову політику в трьох 

аспектах. 

Перший – як форму реалізації управлінської функції держави щодо зо-
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внішнього фінансового сектору у його зв’язку з цілями розвитку національ-

ної фінансової системи, зокрема її інтеграції до світової. 

Другий – як сукупність напрямів, методів, важелів та інструментів 

впливу держави на фінансові явища, процеси та механізми у взаємовідноси-

нах національних та закордонних та міжнародних суб’єктів. 

Третій – як сукупність фінансових методів, важелів та інструментів 

впливу на відносини національних та позанаціональних суб’єктів, які мають 

нефінансовий характер (адміністративна взаємодія, торгівля, міграція, техно-

логічне співробітництво тощо). 

3. Враховуючи визначені підходи, запропоновано структуризацію 

предметно-об’єктної області та методичного апарату реалізації зовнішньої 

фінансової політики. 

4. Визначено, що особливостями зовнішньої фінансової політики є: 

розширення меж об’єкту; різна значущість окремих напрямів політики; більш 

висока чутливість використання інструментарію до вимог та звичаїв міжна-

родної практики.  

5. Показано, що основними завданнями податкової політики в кон-

тексті зовнішньої фінансової політики держави виступають: здійснення 

впливу на іноземні інвестиції, зовнішню торгівлю та міжкраїнну міграцію 

робочої сили, нівелювання негативних наслідків податкової конкуренції між 

різними юрисдикціями, балансування внутрішнього ринку, формування до-

ходної частини бюджету. 

6. Обґрунтовано, що розв’язання цих завдань у комплексі потребує 

спеціальної уваги до функцій застосування механізмів оподаткування тим 

або іншим податком.  

7. Встановлено, що ПДВ забезпечує значну частку податкових надхо-

джень до бюджетів різних країн світу, що свідчить про наявність відміннос-

тей у виконанні ПДВ своїх функцій в різних податкових системах, і, як на-

слідок, – про наявність податкової конкуренції між ними і потенційні ускла-

днення в здійсненні торговельних та неторговельних операцій між різними 
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країнами.  

8. Оцінюючи аспекти реалізації зовнішньої фінансової політики в час-

тині ПДВ, було визначено, що власне рух капіталу не оподатковується цим 

податком за його природою, а надання фінансових послуг може бути або не 

бути об’єктом оподаткування в даній юрисдикції або в юрисдикції контраге-

нта на умовах, які є аналогічними умовам внутрішніх фінансових операцій.  

Вказані обставини визначають значущість ПДВ саме в контексті його 

розуміння як фінансового інструменту регулювання торговельних операцій, 

тобто в руслі третього підходу до розуміння зовнішньої фінансової політики. 

Можливості використання ПДВ у складі інструментів зовнішньої фінансової 

політики пов’язані з низкою особливостей. 

До їх числа було віднесено: 1) сприяння розвитку міжнародного співро-

бітництва та полегшення інтенсифікації зовнішньоторговельних відносин між 

країнами внаслідок поширення ПДВ у багатьох країнах світу; 2) нейтральність 

та легкість податкового адміністрування стосовно зовнішньоекономічної дія-

льності; 3) ясність і простота податкових правил щодо обчислення та сплати 

податку.  

До основних загроз використання ПДВ у складі інструментів зовнішньої 

фінансової політики, було виокремлено: 1) зростання випадків викривлення 

конкуренції, що призводить до домінування імпорту над національним вироб-

ництвом, та створення перешкод для нормального функціонування підпри-

ємств; 2) подвійне оподаткування: за місцем призначення та місцем походжен-

ня товарів та послуг; 3) ухилення від оподаткування; 4) неоподаткування ПДВ 

імпорту, що ставить за інших рівних умов іноземних постачальників у більш 

вигідне становище порівняно з вітчизняними постачальниками товарів і послуг 

при конкуренції на національному ринку; 5) зростання витрат держави та 

суб’єктів господарювання – платників ПДВ через те, що національні правила 

оподаткування в різних країнах світу визначаються ізольовано без врахування 

міжнародного оточення; 6) скорочення фіскального значення ПДВ у разі не-

збалансованості експортно-імпортних потоків внаслідок відшкодування його 
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експортерам. 

9. Визначено, що орієнтація зовнішньої фінансової політики на забез-

печення розвитку взаємодії національних та міжнародних суб’єктів із фінан-

сових та нефінансових питань, а також на інтеграцію національної фінансової 

системи до світового фінансового простору з урахуванням міркувань фінан-

сово-економічної безпеки, зумовлює необхідність реформування ПДВ у від-

повідності до конкретних цілей реалізації зазначеної політики та умов спів-

робітництва певної країни з навколишнім геоекономічним середовищем. 

10.  Встановлено, що зміст реформування ПДВ включатиме не тільки 

власне гармонізацію або дисгармонізацію податку (як протилежні форми), а 

й зміну принципів, об’єктів, ставок, визначення бази оподаткування, відпові-

дне вдосконалення законодавства та механізмів адміністрування. В ході да-

ного процесу важливим є забезпечення тотожності ефективної та імпліцитної 

ставок ПДВ, попередження використання шахрайських схем, спрощення ад-

міністрування.  

Існують два принципи оподаткування ПДВ міжнародних торговельних 

операцій: принцип за країною походження (COO або origin principle), коли 

експорт оподатковується ПДВ за ставкою, законодавчо встановленою на вну-

трішньому ринку експортера, а імпорт звільнюється від оподаткування ним, 

та принцип за країною призначення (COD або destination principle), коли екс-

порт звільняється від оподаткування ПДВ, що сплачується на внутрішньому 

ринку експортера, а імпорт оподатковується ним за ставкою, діючою на наці-

ональному ринку імпортера, однак жодний з принципів не є кращим за ін-

ший. Кожний із них має свої переваги і недоліки: принцип СОО в цілому 

сприяє зростанню ефективності споживання, не вимагає прикордонного конт-

ролю, є простішим із позицій дотримання, але принцип COD обумовлює збі-

льшення ефективності виробництва в суспільному секторі економіки, дозволяє 

уникнути фіскального конфлікту, чистих втрат загального доходу та унемож-

ливлює використання механізму посередництва при здійсненні зовнішньотор-

говельної діяльності. Тому на теперішній час існування перехідного періоду у 
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використанні ПДВ від принципу СОО до COD слід визнати доцільним, оскіль-

ки він дозволяє уникнути обтяжливого характеру оподаткування доданої вар-

тості у зовнішньоекономічних угодах. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в ро-

ботах [73; 81; 79; 96; 74; 77]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗО-

ВНІШНІЙ ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ 

 

 

2.1. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості 

 

За даними ОЕСР станом на 1 січня 2016 р. у 167 країнах світу викорис-

товувався ПДВ або близькі до нього податки [185, с.184]. Під близькими до 

ПДВ податками маються на увазі податки на товари та послуги (goods and 

services taxes – GST). Останні, на думку експертів ОЕСР, в цілому еквівален-

тні ПДВ (різниця може бути, наприклад, в методах визначення податкових 

зобов’язань, включенні податку у ціну товару одразу на ціннику або його на-

рахуванні при розрахунку на касі в магазині тощо) [185, с. 11]. 

Окремими фахівцями було здійснено спробу створити періодизацію 

поширення цього податку у світі (наприклад, [171, c. 161]). Проте в ній не 

знайшли відображення як геополітичні зв’язки, що існували між країнами в 

різні періоди часу, так і зміни в економіці країн світу, що відбулися в останні 

20-30 років. Ця періодизація здійснювалася майже виключно на основі гру-

пування років.  

Якщо врахувати ситуацію в світі в той або інший період часу, то поши-

рення ПДВ можна умовно поділити на 4 етапи (табл. 2.1). Ця періодизація 

теж не є досконалою, проте вона дає змогу побачити, які країни і чому вво-

дили цей податок у свої податкові системи. 

Перший етап розповсюдження ПДВ можна назвати випробувальним. В 

1960-1977 рр. податок вводився як експеримент та застосовувався до обме-

женої кількості транзакцій або на окремих етапах виробництва. Цікаво те, що 

вперше цей податок було введено в Кот-Д'Івуарі (1960 р.) – країні, яка на той 

час була колонією Франції. В метрополії, де виникла ідея щодо практичного 

застосування ПДВ, цей податок було запроваджено лише через 8 років [141]. 
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Таблиця 2.1 

Періодизація розповсюдження ПДВ у світі 

Номер періоду (етапу) Роки Країни, що імплементували ПДВ 

1 

(випробувальний) 

1960-1977 Кот-Д'Івуар, Бразилія, Гондурас, Данія, Франція, 

Німеччина, Монако, Нідерланди, Швеція, Люксем-

бург, Норвегія, Бельгія, Ірландія, Уругвай, Австрія, 

Острів Мен, Італія, Великобританія, Аргентина, Чи-

лі, Нікарагуа, Ізраїль, Південна Корея, Панама 

2 

(антикризовий) 

1980-1990 Мексика, Сенегал, Коста-Ріка, Еквадор, Гаїті, Ко-

лумбія, Домініканська Республіка, Туреччина, Індо-

незія, Болівія, Марокко, Нова Зеландія, Нігер, Пор-

тугалія, Іспанія, Тайвань, Греція, Угорщина, Філіп-

піни, Туніс, Японія, Ісландія, Кенія, Пакистан, Три-

нідад-і-Тобаго 

3 

(трансформаційний) 

1991-1999 Бангладеш, Білорусь, Бенін, Канада, Єгипет, Есто-

нія, Ямайка, Малі, Перу, Росія, Південно-

Африканська Республіка, Алжир,Азербайджан, 

Кіпр, Сальвадор, Фіджі, Гватемала, Казахстан, Тад-

жикистан, Таїланд, Туркменістан, Україна, Узбеки-

стан, Вірменія, Буркіна-Фасо, Чехія, Фарерські ост-

рови, Грузія, Парагвай, Польща, Румунія, Словач-

чина, Венесуела, Болгарія, Китай, Фінляндія, Литва, 

Мадагаскар, Нігерія, Самоа, Сінгапур, Албанія, Га-

бон, Латвія, Ліхтенштейн, Мавританія, Швейцарія, 

Того, Замбія, Гвінея, Уганда, Барбадос, Республіка 

Конго, Острови Кука, Непал, Хорватія, Гана, Мав-

рикій, Молдова, Монголія, Шрі-Ланка, Танзанія, 

Вануату, Камбоджа, Камерун, Киргизстан, Мальта, 

Мозамбік, Папуа Нова Гвінея, Словенія, В'єтнам 

4 

(остаточне закріплен-

ня ПДВ у світі) 

2000-

поточний 

час 

Австралія, Чад, Македонія, Намібія, Судан, Центра-

льна Африканська Республіка, Гвінея-Бісау, Йор-

дан, Косово, Руанда, Ботсвана, Ліван, Малаві, Ефіо-

пія, Лесото, Монтенегро, Кабо-Верде, Зімбабве, Ек-

ваторіальна Гвінея, Сербія, Тонга, Беліз, Боснія і 

Герцеговина, Домінікана, Антигуа і Барбуда, Гаяна, 

Сент-Вінсент і Гренадіни, Іран, Джерсі, Бурунді, 

Джібуті, острів Ніуе, Сьєра-Леоне, Гренада, Лаос, 

Сент-Кітс і Невіс, Мальдіви, Демократична респуб-

ліка Конго, Конголезька республіка, Сейшельські 

острови, Санта Лючія, Свазіленд, Андорра, Гамбія, 

Багами, Малайзія, Пуерто-Ріко 

 

Джерело: складено автором за [185, с. 181-184]. 

 

Крім того, у зв’язку з формуванням ЄЕС ПДВ у зазначений період імп-

лементували у свої податкові системи її країни-члени, та країни, що планува-

ли увійти до цього об’єднання, а спроби знайти джерела фінансування для 
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погашення значного зовнішнього боргу призвели до введення цього податку 

в деяких крупних країнах Латинської Америки [29, с.52].  

Подовження економічної кризи в країнах Латинської Америки та Пів-

денної Азії (1980-1990 рр. [29, с. 52]) спонукало уряди деяких країн цих регі-

онів скористатися досвідом практичного застосування ПДВ, проте насторо-

женість щодо цього податку все ще зберігалася у світі. Тим не менш, в краї-

нах, що ввели ПДВ на попередньому етапі та на цьому, цей податок вводить-

ся вже у повній формі. Цей період поширення ПДВ у світі можна назвати ан-

тикризовим.       

Наступний період (1991-1999 рр.) характеризувався розвалом СРСР та 

Організації Варшавського договору, набуттям незалежності колишніми ра-

дянськими республіками, втратою політичного та економічного домінування 

СРСР над значної кількістю країн Східної Європи, Азії та Африки. Саме в 

цей період, в тому рахунку – завдяки МВФ та фахівцям програми USAID – 

ПДВ було введено найбільшою кількістю країн за весь час існування податку 

(71 країна) [170]. Тому цей період його розповсюдження умовно можна на-

звати трансформаційним.    

На заключному етапі поширення ПДВ (2000-поточний час) до країн, в 

податкових системах яких є ПДВ, приєдналися країни з низькими доходами 

на душу населення та слабкими економіками. Поширення ПДВ в них також 

пояснюється впливом рекомендацій фахівців МВФ та досвідом провідних 

країн світу. Відповідно, цей період отримує назву «остаточне закріплення 

ПДВ у світі». 

Дещо осторонь наведеної в табл. 2.1 періодизації стоять такі країни як 

США, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Швейцарія. 

Після Другої світової війни через воєнну присутність і політичний 

вплив, уряди Південної Кореї та Японії зазнавали значного тиску збоку США 

щодо введення ПДВ. Південна Корея поступилася цьому тиску у 1977 р., 

тобто ще на першому етапі розповсюдження ПДВ, а Японія – лише у 1989 р.  
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Довгий час вивчали можливість застосування ПДВ в своїх податкових 

системах Канада, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія. В Канаді, напри-

клад, введенню цього податку перешкоджав  федеративний устрій країни, ча-

стково така сама проблема властива і Швейцарії.  

З наукової точки зору цікавим є те, що попри ґрунтовні та тривалі дос-

лідження урядових організацій та комітетів США щодо можливості застосо-

вувати ПДВ, ця країна залишається єдиною серед високо розвинутих країн 

світу, де даний податок не було імплементовано через опозицію урядів шта-

тів та побоювання широкої громадськості, що зазначений податок збільшить 

вплив федерального уряду на всі сторони життя [170].       

Діаграму поширення ПДВ країнами світу наведено на рис. 2.1.  
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Джерело: складено автором за [185, с. 181-184]. 

 

Рис. 2.1. Діаграма кількості країн, що імплементували ПДВ у свої пода-

ткові системи, за періодами 

 

Якщо аналізувати надходження від ПДВ в зарубіжних країнах в ретро-

спективі, то можна зазначити таке.  

Податки на споживання (ПДВ, податки на продажі, акцизні податки, 

мито тощо) були та залишаються важливим джерелом надходжень до бю-
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джетів країн [54, с.101; 6, с. 110; 78]. Ще наприкінці ХІХ сторіччя надхо-

дження від них становили від 59% (Угорщина) до майже 86% (Російська Ім-

перія) всіх податкових надходжень [134]. У ХХ сторіччі ці показники скоро-

тилися: в середньому в країнах-членах ЄС та ОЕСР частка непрямих податків 

в загальних податкових надходженнях складає біля 30% [25]. Проте навіть 

такі показники підтверджують їх значну роль в формуванні бюджетів країн, а 

внесок ПДВ в ці показники є найбільшим.   

Так, наприклад, у 1965 р. частка непрямих податків в країнах ОЕСР в 

середньому становила від 3,2% до 7% ВВП або 11,9% податкових надхо-

джень країн цього об’єднання. В той час в Данії надходження від ПДВ стано-

вили 3% ВВП цієї країни, а у Франції – 6,8%. З розвитком ПДВ та його по-

ширенням податковими системами країн світу ці показники переважно збі-

льшувалися. Так, у 1980 р. його надходження становили 7,8% ВВП Австрії, 

9,4% – Данії, 8,2% – Франції, а в середньому по країнах ОЕСР – 3,7% ВВП 

цього об’єднання. У 1991 р. в середньому по країнах ОЕСР надходження 

ПДВ становили вже 5,2% ВВП, у 2000 р. – 6,4%, у 2014 р. – 6,8% ВВП або 

20,1% податкових надходжень по країнах-членах цього об’єднання.        

Для порівняння: надходження від акцизного податку за цей час значно 

скоротилися: від 5,6% ВВП або 24,3% податкових надходжень у 1965 р. до 

3,3% ВВП або 9,6% податкових надходжень у 2014 р. [185, с. 11; 187]. 

Країни світу в різному ступені покладаються на ПДВ при формуванні 

дохідної частини своїх бюджетів (Додатки А-Б). 

З Додатків А-Б видно, що країни Латинської Америки, деякі азійські 

краї-ни, країни ЄС та Нова Зеландія акумулюють за допомогою ПДВ у своїх 

бюджетах значні суми коштів. В країнах Латинської Америки надходження 

ПДВ становлять до 8% ВВП цих країн (або до 42% всіх податкових надхо-

джень в них), в деяких країнах Африки ці показники сягають 3,5%-7% ВВП 

або до 40% всіх податкових надходжень. В країнах ЄС (особливо – в нових 

членах цього об’єднання, як от Польща та Угорщина) надходження цього по-

датку становлять до 10% ВВП або 33% всіх податкових надходжень. 
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В розвинутих країнах світу, що ввели ПДВ у свої податкові системи пі-

зніше, ніж більшість розвинутих країн Європи (Австралія, Канада, Японія, 

Нова Зеландія, Швейцарія), лише в Новій Зеландії надходження цього подат-

ку у відносному виразі є істотними та наближені до показників країн-членів 

ЄС: до 8,8% ВВП або 30% всіх податкових надходжень в країні. В решті пе-

рерахованих країн надходження від ПДВ становлять до 4% ВВП або 13% по-

даткових надходжень. 

В меншому ступені ніж, наприклад, в ЄС, покладаються на надходжен-

ня від ПДВ при формуванні дохідної частини бюджету і в Російській Феде-

рації: в 2000-2011 р. надходження від цього податку становили від 22,2% до 

29% всіх податкових доходів бюджету (до 4% ВВП країни), в 2015 р. цей по-

казник скоротився до 19,7%. Тим не менше в Росії ПДВ залишається одним з 

найбільших податкових джерел формування дохідної частини бюджету. Дру-

ге та третє за значенням місця займають відповідно податок на прибуток та 

податок на доходи фізичних осіб [124; 110, с. 7, 9].     

Що стосується ставок ПДВ в різних країнах, то, хоча в теорії підкрес-

люється, що цей податок найліпше функціонує в тому разі, коли застосову-

ється лише одна ставка, не має знижених ставок, звільнень та пільг з цього 

податку [176, с. 1], на практиці це правило виконують лише дві країни світу: 

Нова Зеландія та Данія. В Новій Зеландії так було з початку введення ПДВ у 

податкову систему країни [170, с. 4], але в Данії, де ПДВ було запроваджено 

ще у 1967 р. [185, с. 182], до 2011 р. використовувалося дві ставки (стандарт-

на та знижена), і лише з 2011 р. вживається лише стандартна ставка [138].  

Зазвичай в більшості країн світу, в податкові системи яких імплементо-

вано ПДВ, застосовується 3-4 рівня ставок цього податку. Своєрідними ліде-

рами за кількістю ставок ПДВ є Йордан (7 ставок від 0% до 24%, стандартна 

ставка – 16%), Іран (7 ставок від 6% до 20%, стандартна ставка – 6%), Брази-

лія, Ірландія, Пакистан (6 ставок). В Бангладеші та Індонезії окрім стандарт-

них фіксованих ставок ПДВ (15% та 10% відповідно) використовуються 

«плаваючі» ставки. В Бангладеші, наприклад, знижені ставки коливаються 
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від 0% до 7,5%, а підвищені – від 10% до 500%; в Індонезії підвищені ставки 

ПДВ можуть змінюватися від 10% до 200%.     

Щодо значень ставок ПДВ, то найнижчі стандартні ставки цього подат-

ку встановлено в Андоррі (4,5%), Джерсі та Нігерії (5%),  а найвищі – в Уго-

рщині (27%), Хорватії, Данії, Фарерських островах, Норвегії, Швеції (25%) 

[185, с. 181-184].    

Водночас ставка ПДВ 0%, яка застосовується до експортних транзакцій 

в рамках принципу COD, не є пільговою або зниженою та не має враховува-

тися при аналізі кількості ставок ПДВ в країнах та їх розміру.    

Щодо кількості та розміру ставок ПДВ важливо зазначити, що Дирек-

тивою 2006/112/ЕС з 1 січня 1993 р. встановлено, що в країнах ЄС має вико-

ристовуватися не більше двох знижених ставок, значення яких не має бути 

нижчим за 5%, а стандартна ставка цього податку не має бути нижчою за 

15% [149]. Вимоги щодо рівня стандартної ставки країни-члени ЄС викону-

ють, але зазвичай в них використовується 3-4 знижені ставки, значення яких 

є нижчим за рекомендоване: 2,1% – у Франції, 3% – у Люксембурзі, 4% – в 

Естонії та Італії. Це можна розцінювати як порушення законодавства ЄС, яке 

може стати причиною податкової конкуренції між країнами [24]. 

Різноманіття ставок ПДВ та їх значень є однією з причин стрімкого 

зростання обсягів податкових шахрайств та ухилень від сплати ПДВ. За да-

ними Європейської комісії лише у 2014 р. у країнах-членах ЄС через подат-

кове шахрайство та ухилення від сплати ПДВ при здійснення зовнішніх тор-

говельних операцій бюджети цих країн у сумі втратили 159,5 млрд. євро над-

ходжень. Найгірші показники щодо втрат надходжень ПДВ демонструють у 

відносному виразі – Румунія (37,9% надходжень ПДВ недоотримано), в абсо-

лютному виразі – Італія (36,9 млрд євро), найліпші показники у відносному 

виразі демонструє Швеція (1,2%), а в абсолютному – Люксембург (недоот-

римано 147 млн євро надходжень ПДВ) [160; 140, с. 17].   



62 

За оцінками, втрати надходжень ПДВ від податкового шахрайства з 

операціями в межах Єдиного ринку (Single Market EU) у сумі по всім краї-

нам-членам ЄС щорічно становлять до 50 млрд євро [159, с. 3].  

Причинами розходження між очікуваними та реальними надходження-

ми ПДВ Європейська комісія вважає часовий проміжок між фактичним 

отриманням товару (послуги, нематеріального активу) та внесенням суми по-

даткових зобов’язань з ПДВ до бюджету відповідної країни, недосконалість 

системи інформаційного обміну між фіскальними та митними органами кра-

їн-членів ЄС, складності у регулюванні та оподаткуванні міжнародних тран-

закцій, особливо таких, що здійснюються в електронній формі через мережу 

Internet (наприклад, електронні книги, музичні файли), а також досі існуючу 

різницю в елементах ПДВ, що використовуються країнами-членами. Щодо 

останнього, то в першу чергу йдеться про різницю у ставках та пільгах з цьо-

го податку, переліку товарів, до яких застосовуються знижені ставки тощо 

[140, с. 23; 159, с. 3].  

Зважаючи на масштаби проблеми з ухиленням від сплати ПДВ, шах-

райських схем з ним, Європейська комісія запропонувала комплекс заходів, 

реалізація яких у зовнішній фінансовій політиці країнам-членів ЄС має по-

ліпшити ситуацію як при застосуванні ПДВ у випадку транзакцій в межах ЄС 

між країнами-членами, так і з зовнішніми щодо цього об’єднання країнами.    

Такими заходами є: 

1) продовження робіт над гармонізацією систем ПДВ та національ-

ного законодавства щодо цього податку в країнах-членах ЄС з загальноєвро-

пейським та між країнами цього об’єднання; 

2) посилення координації та взаємодії між податковими та митними 

органами країн-членів ЄС; 

3) продовження застосування механізму зворотного нарахування 

податкових зобов’язань по відношенню до уразливих до шахрайських схем 

зовнішніх торговельних операцій (як в межах Єдиного ринку, так і поза ним) 

[159, с. 6-7]. 
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Посилення координації та взаємодії податкових і митних органів має на 

меті контроль над потоками зовнішніх торговельних операцій з боку кожної 

країни-члена з метою визначення їх обсягів, місць оподаткування та сум 

ПДВ, які мають бути внесені до бюджетів конкретних країн-членів ЄС. Здій-

снити це Європейська комісія пропонує шляхом подальшого вдосконалення 

системи інформаційного обміну між податковими адміністраціями та митни-

цями країн-членів ЄС, а також запровадження Загальноєвропейської проку-

ратури (European Prosecutor Office), яка має розслідувати спірні питання що-

до цього податку, що виникають при реалізації країнами зовнішньої фінансо-

вої політики [159, с. 8].  Більша прозорість та поліпшення обміну інформа-

ційними потоками між країнами мають дозволити їм визначити «зони ризи-

ку» та підвищити ефективність механізмів вирішення спірних  питань або 

проблем [88, с. 22]. 

Щодо гармонізації ПДВ, то в ЄС цей процес далеко не завершений. Бі-

льше того, станом на початок 2016 р. Європейська комісія розглядає понад 40 

позовів проти майже 20 країн-членів, які стосуються порушення ними зага-

льноєвропейського законодавства щодо ПДВ [159, с. 11].   

Змінити ситуацію на краще має комплекс заходів, які змусять країни-

члени виконувати загальноєвропейське законодавство (наприклад, штрафні 

санкції), а також посилення вимог загальноєвропейського законодавства що-

до ПДВ. Останнє стосується в першу чергу скорочення припустимої кількос-

ті знижених ставок ПДВ у країнах-членах ЄС та звуження бази оподаткуван-

ня, щодо якої такі ставки можуть застосовуватися [159, с. 12]. 

З питань зворотного нарахування податкових зобов’язань [23] (який в 

науковій літературі України відомий також під назвами «реверсивний меха-

нізм сплати ПДВ» [119, 111] та «обернений ПДВ» [116]), то він застосовуєть-

ся в ЄС вже понад 30 років.  

Сутність цього механізму полягає в тому, що при отриманні товару 

(послуги, нематеріального активу) імпортер самостійно нараховує «вхідний» 

ПДВ (якщо це передбачено національним законодавством країни імпортера) 
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та, якщо він не є кінцевим споживачем такої операції, передає відомості що-

до нарахованого «вхідного» ПДВ у податкові органи, але фактично не вно-

сить нічого до бюджету. При подальшому продажу такого товару (послуги, 

нематеріального активу) імпортер нараховує покупцю ПДВ та передає інфо-

рмацію щодо такого нарахування до податкових органів та покупцеві. 

Безпосередня сплата ПДВ та його внесення до бюджету здійснюється 

лише  на етапі продажу товару (послуги, нематеріального активу) кінцевому 

споживачу. Тобто, на відміну від прямого механізму нарахування податкових 

зобов’язань, відбувається повне внесення всієї суми ПДВ на етапі продажу 

кінцевому споживачу, а не часткове внесення сум ПДВ до бюджету впро-

довж просування товару (послуги, нематеріального активу) від імпортера до 

кінцевого споживача. Решта учасників процесу обмежуються документаль-

ним оформленням відомостей щодо «вхідного» та «вихідного» ПДВ та на-

данням цих документів податковим органам та іншим учасникам процесу 

[23, 116, 111]. 

Зазвичай Європейська комісія рекомендувала застосовувати такий ме-

ханізм до чутливих до податкових шахрайств секторів економіки та зовніш-

ньоекономічних транзакцій: у будівельній галузі, щодо торговельних опера-

цій із золотом (в тому рахунку – інвестиційним), вторинної сировини, відхо-

дів, окремих видів нерухомості та заставного майна, а також високотехноло-

гічних пристроїв високої вартості та малого розміру (комп’ютерні чипи, мо-

більні телефони, комунікатори, ігрові консолі) [149, ст. 194-199, 202]. Кожна 

країна ЄС мала подавати до Європейської комісії запит на дозвіл застосову-

вати в ній такий механізм, в якому мало бути визначено, до яких транзакцій 

він застосовуватиметься, вартість транзакції, починаючи з якої застосовува-

тиметься цей механізм, та інші умови його введення [23]. 

Механізм зворотного нарахування податкових зобов’язань мав сприяти 

боротьбі з шахрайськими схемами, в яких використовувався передбачений 

законодавством про ПДВ часовий проміжок між здійсненням операції та вне-

сенням сум податку до бюджету. В цей проміжок шахраї мали можливість 
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перепродати товар іншому покупцеві (навіть такому, що не здогадувався про 

аферу), отримати на свої рахунки ціну товару з ПДВ (тобто, «вихідний» 

ПДВ) та зникнути, не сплативши до бюджету різницю між «вхідним» та «ви-

хідним» ПДВ. За цією схемою, відомою в світі як «зниклий продавець», шах-

раї отримують кошти за товар та додатково всю суму «вихідного» ПДВ, не 

сплативши суму «вхідного» ПДВ [180].     

Зворотний механізм має обмежене застосування у ЄС та носить фраг-

ментарний характер (тобто, застосовується не до всіх транзакцій в деякій кра-

їні ЄС або об’єднанні в цілому). Але європейські вчені здійснювали спроби 

обґрунтувати доцільність введення такого механізму на загальній основі, 

тобто – щодо всіх транзакцій [201].   

Проте в цьому випадку країни ризикуватимуть втратити ще більші су-

ми ПДВ, оскільки фактична сплата всієї суми податку до бюджету відбува-

ється на етапі продажу кінцевому споживачу, а шахраї можуть приховати це 

від податківців, оформити угоду як звичайний перепродаж і не сплачувати 

ПДВ. Тому Європейська комісія виступає проти застосування механізму зво-

ротного нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на загальній основі, що 

було ще раз підтверджено нею у 2016 р. За оцінками комісії в протилежному 

випадку втрати країнами-членами ЄС надходжень від ПДВ збільшаться на 

27% порівняно з тими, що вже спостерігаються [159].   

Проблеми при застосуванні ПДВ також виникають в деяких країнах з 

федеративним устроєм, як от в Канаді та Бразилії. В них, так само, як і у си-

туації між країнами-членами ЄС, неврегульованим залишається оподатку-

вання транзакцій, що здійснюються між штатами (провінціями). До цих про-

блем додаються ще проблеми з розподіленням надходжень від цього податку 

між рівнями бюджетів цих країн. 

В Бразилії ПДВ було введено ще у 1964 р. на першому етапі його роз-

повсюдження країнами світу (табл. 2.1). Багаторічний досвід застосування 

цього податку як в самій країні, так і у світі мав би позитивно вплинути на 
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його ефективність, адміністративну простоту, мінімізувати прояви ухилення 

від його сплати і шахрайські схеми. Проте на практиці це не так. 

Особливістю ПДВ в Бразилії є обкладання ним виробництва та імпор-

ту, на відміну від решти країн світу, де оподатковується споживання (внут-

рішнє та імпорт). Це обумовлено тим, що в Бразилії ПДВ використовується 

на рівні штатів, і в основі його будови лежить комбінація принципів COO та 

COD [196, с. 2].  

Між штатами застосовується такий механізм щодо ПДВ: експорт опо-

датковується за ставкою ПДВ штату-експортеру, транзакції між штатами 

оподатковуються за ставкою 12% (за виключенням транзакцій з Південних та 

Південно-Східних штатів до Північних та Північно-Східних штатів, на які діє 

ставка 7%), а всередині штату-імпортеру на імпорт діє внутрішня для цього 

штату ставка [196, с. 10]. Тобто, у експортера «вхідний» ПДВ дорівнюватиме 

ставці, що діє в штаті-експортері, а також він має нарахувати за цією ставкою 

«вихідний» ПДВ, проте штат-імпортер визнає (і, відповідно, має перерахува-

ти експортеру) податкові зобов’язання за ставкою 12% (або 7%). Якщо в 

штаті-експортері ставка ПДВ перевищує 12% (7%), експортер частину своїх 

податкових  зобов’язань сплачує «зі свого карману». Це зменшує його конку-

рентоспроможність та демотивує здійснювати торгові операції з іншими 

штатами, якщо ставка ПДВ, що використовується в штаті-експортері, вища за 

12% (7%). 

В торгівлі між штатами експортери від штату-імпортеру мають право 

вимагати повернення нарахованого за ставкою 12% ПДВ лише 4 роки, після 

чого такі суми взагалі їм не відшкодовуються. У випадку, коли здійснюють-

ся, наприклад, операції з продажу устаткування та іншого обладнання знач-

ної вартості, це може мати значний негативний вплив на платоспроможність 

та конкурентні позиції експортера з іншого штату. 

Для подолання таких негативних явищ в Бразилії ще у 1996 р. було 

прийнято закон, відповідно до якого транзакції між штатами мали здійснюва-

тися за принципом COD, проте на практиці через опозицію керівництва шта-



67 

тів цей закон не виконується. Принцип СOD використовується лише при реа-

лізації країною зовнішньої фінансової політики щодо міжнародних транзак-

цій [196, с. 8]. 

Це призводить до напруженості між штатами та збільшує можливості 

для несумлінних платників ухилятися від сплати ПДВ і здійснювати подат-

кові шахрайства.  

Ускладнює ситуацію різниця в ставках та базах ПДВ у різних штатах. 

Цим податком в Бразилії обкладаються виробництво товарів та окремих пос-

луг. В більшості штатів країни застосовується стандартна ставка 17% та зни-

жені ставки: 7% на товари першої необхідності, 12% – на решту товарів та 

послуг, що відносяться до категорії пільгових [196, с. 10]. Деякі штати, особ-

ливо ті, в яких є крупні міжнародні порти, пропонують компаніям, що здійс-

нюють зовнішні торговельні операції, застосовувати наднизькі ставки на ім-

порт, таким чином намагаючись заохотити крупних міжнародних імпортерів 

до переносу діяльності та місця реєстрації компаній саме у ці штати.    

Підвищена ставка – 25%  [185, с. 181] – застосовується до палива, елек-

тричної енергії та телекомунікаційних послуг. Частка надходжень від остан-

ніх трьох позицій складає до 40% всіх надходжень ПДВ до бюджетів штатів 

[196, с. 10].  

В Бразилії сектор послуг в останні роки розвивається найбільш стрім-

ко, а те, що більшість послуг не обкладається ПДВ, призводить до втрат шта-

тами бюджетних надходжень. З розвитком технологій розмиваються кордони 

у визначенні послуг та товарів. Це стимулює деяких платників податків час-

тину своїх транзакцій оформити як послуги та зменшити суму своїх податко-

вих зобов’язань, що ще більше зменшує бюджетні надходження.     

Зазначені проблеми з ПДВ призвели до того, що в країні ще з 1990 р. 

федеральний уряд за підтримки науковців країни намагається провести рефо-

рму цього податку. Проте кожного разу ці спроби наштовхуються на різку 

опозицію урядів штатів, які побоюються втратити надходження цього подат-

ку до своїх бюджетів (наразі 75% надходжень ПДВ отримують штати, 25% – 
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муніципалітети [196, с. 20]) та можливість маніпулювати у своїх інтересах 

розміщенням підприємств-виробників та крупних міжнародних імпортерів.   

З 2012 р. федеральний уряд Бразилії поступово намагається запровади-

ти в країні додатково до ПДВ на рівні штатів федеральний ПДВ, а також зму-

сити штати використовувати принцип COD у транзакціях між штатами. Фе-

деральний податок у країні має застосовуватися одночасно з ПДВ на рівні 

штатів, проте лише щодо міжнародних транзакцій. За рахунок надходжень 

від цього податку мають фінансуватися соціальні програми та програми роз-

витку відсталих штатів [196, с. 20]. 

Канада почала застосовувати ПДВ майже на 30 років пізніше Бразилії – 

з 1991 р. [185, с. 182]. Спочатку ПДВ (у цій країні він має назву GST) було 

запроваджено на федеральному рівні зі ставкою 7% замість федерального 

податку на роздрібні продажі зі ставкою 13,5%. GST застосовується до пос-

тачань власності (а не товарів, як у більшості країн світу) та послуг. Інших 

відмінностей від загальноприйнятного ПДВ в цього податку не має. 

   З квітня 1997 р. в провінціях Нова Шотландія, Новий Брунсвік, Нью-

фаундленд було введено 15% HST. Останній є комбінацією GST на федера-

льному рівні та 8% ПДВ на рівні перерахованих провінцій. У 2006 р. та 2008 

р. відбулися зниження ставки GST спочатку до 6%, а потім – до 5%. Відпові-

дно, HST скоротився спочатку до 13%, а потім – до 12%.  

Адміністрування GST та HST здійснює Канадська фіскальна агенція 

(Canadian Revenue Agency). Вона визначає, чи має транзакція оподатковува-

тися HST або лише GST на основі принципу COD. Федеральний уряд збирає 

статистичну інформацію та визначає отриману у складі HST частку надхо-

джень, яка має бути перерахована конкретній провінції. 

У 2009-2010 рр. провінції Онтаріо та Британська Колумбія запровадили 

HST зі ставками 13% та 12% відповідно.  

У Квебеці з 1997 р. використовується паралельно з GST провінційний 

ПДВ. Адміністрування останнього здійснює Міністерство фінансів Квебека. 

Підприємства цієї провінції заповнюють звітність і щодо GST, і щодо ПДВ 
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Квебеку. Лише підприємства, зареєстровані в цій провінції як платники про-

вінційного ПДВ, мають право вимагати відшкодування «вхідних» сум цього 

податку. 

Наразі в Канаді лише у трьох провінціях – Манітобі, Саскачевані та 

Острові Принца Едварда – застосовується податок на роздрібний продаж за-

мість HST, проте федеральний уряд та уряди інших провінцій чинять на них 

тиск з метою введення HST. 

Окрім того, що HST введено ще не у всіх провінціях країни, єдиною 

суттєвою проблемою, пов’язаною з застосуванням GST та HST в Канаді, є 

«наочність» цих податків. Вони включаються до ціни товару (або вартості 

всієї транзакції) лише на етапі оформлення документації (інвойсів, фіскаль-

них чеків тощо). Тобто, споживач, який бачить у магазині на товарі цінник 

$99 (без податків) на касі дізнається, що має фактично сплатити $111,87 (з 

податками). Тому GST та HST викликають дебати та невдоволення з боку 

споживачів з цієї країни [192, с. 842]. 

Взагалі в Канаді майже відсутні проблеми зі стягненням ПДВ і пере-

розподіленням надходжень від нього, які притаманні, наприклад, Бразилії та 

країнам-членам ЄС у разі здійснення ними транзакцій на Єдиному ринку. Це 

може бути наслідком дисциплінованості платників податку, результатом ко-

ординації та дипломатичних стосунків між федеральним урядом і урядами 

провінцій, а також чіткому та прозорому законодавству, що встановлює зро-

зумілі всім економічним агентам правові рамки щодо застосування ПДВ. 

Таке законодавство має сприяти подоланню негативних явищ, з якими 

стикаються учасники транзакцій у зовнішній торгівлі і держава при здійс-

ненні нею зовнішньої фінансової політики.  

Про  становлення такого міжнародного інституту правового забезпе-

чення використання ПДВ у фінансовому регулюванні зовнішніх торговель-

них операцій буде далі.   
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2.2. Інституційні особливості реформування ПДВ у зарубіжних країнах  

 

Інституційні особливості застосування ПДВ у зовнішній фінансовій 

політиці зарубіжних країн тісно пов'язані з історією виникнення та розпо-

всюдження цього податку в світі. 

По-перше, як зазначалося в попередньому пункті, в 1960-1970-ті рр. 

ПДВ розповсюдився у країнах-членах ЄЕС, де він замінив податки з продажу 

та з обороту. Його введення в податкові системи переслідувала дві цілі: ство-

рити простіші умови для торгівлі в об’єднанні країн, що вступили на шлях 

усунення митних та державних кордонів, та одночасно забезпечити надійне 

джерело наповнення дохідної частини їх бюджетів [170, 170, с. 3].      

Зважаючи на це, в перші роки розповсюдження ПДВ у світі норматив-

но-законодавче забезпечення використання країнами у зовнішній фінансовій 

політиці цього податку обмежувалися переважно законодавством ЄЕС та йо-

го наступника – ЄС. Тобто, ця регламентація мала і досі має регіональний ха-

рактер. 

До основних правових інструментів, що наразі використовуються ін-

ституціями ЄС, належать регламенти, директиви, рішення, рекомендації та 

висновки. Такі інструменти мають загальне застосування, а також є 

обов’язковими до застосування безпосередньо у всіх державах-членах у пов-

ному обсязі. Відповідно до ст. 288 розділу ІІ «Правові акти Союзу, установ-

лені процедури та інші положення» Договору про функціонування ЄС, на ві-

дміну від регламентів, які мають пряму дію для країн-членів ЄС, рішень, які є 

обов’язковими для виконання у повному обсязі для тих, кому вони адресова-

ні, рекомендацій та висновків, які не мають обов’язкової сили, директиви є 

обов’язковими для кожної держави-члена, якій вони адресовані, лише щодо 

очікуваного результату, залишаючи при цьому право вибору форм і методів 

за національним органом влади [197, с. 172]. 

Європейський парламент і Рада можуть вживати заходи, спрямовані на 

заохочення співпраці між державами-членами за допомогою ініціатив, що 
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мають сприяти підвищенню рівня знань, розвитку обміну інформацією та пе-

редовим досвідом, поширенню новаторських підходів і оцінці досвіду. В цих 

сферах через директиви встановлюються мінімальні вимоги до поступової 

імплементації з урахуванням умов і технічних правил в кожній з держав-

членів. Розробка директив спрямована на уникання введення адміністратив-

них, фінансових і правових обмежень, що стримують створення і розвиток 

економіки відповідної країни [78]. 

Сама природа директив, як інструменту політики ЄС, полягає у тому, 

щоб дозволити країнам-членам ЄС привести своє законодавство у відповід-

ність до положень директиви у спосіб, який вони вважають для себе необхід-

ним та зручним [68, с. 151]. У цьому випадку країна має забезпечити, щоб не 

пізніше дати, на яку директива повинна бути імплементована, країна-член ЄС 

використала всі необхідні заходи для забезпечення результатів, що наклада-

ються даною директивою. Іншими словами, директива зобов’язує країну до 

конкретного результату, а не до способів його досягнення. 

Згідно зі ст. 113 розділу VII «Загальні правила конкуренції, оподатку-

вання та зближення законодавства» Договору гармонізація законодавства 

щодо непрямих податків через імплементацію відповідних директив спрямо-

вана на необхідність узгодження інтересів держав-членів щодо створення і 

функціонування внутрішнього ринку й уникнення недобросовісної конкуре-

нції [197, c. 88]. 

Тобто, правові рамки щодо здійснення торгових операцій та їх оподат-

кування в межах країн-членів, на Єдиному ринку та зовнішньому для країн-

членів можна вважати деяким чином структурованими та переважно визна-

ченими, в той час як в решті світу ситуація може складатися іншим чином.  

Так, після закріплення ПДВ в Європі. в наступні 10-20 років ПДВ заре-

комендував себе зручним засобом акумулювання коштів до дохідної частини 

бюджетів країн за досить низьких (порівняно з податками з обороту та на ро-

здрібний продаж) адміністративних витрат та витрат платників податків на 

дотримання законодавства (compliance costs) [152, с. 3, 131].  
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Внаслідок глобалізації та поширення інформаційних технологій спо-

стерігалося збільшення обсягів міжнародної торгівлі не лише товарами, але і 

послугами, а також таким специфічним товаром, як інформація в електрон-

ному вигляді. Для запобігання проявів подвійного оподаткування або ненав-

мисного неоподаткування ПДВ зовнішніх торговельних операцій виникла 

потреба у створенні правових рамок щодо використання ПДВ у світовому 

масштабі, що можна розцінювати як глобальний етап (на відміну від попере-

днього – регіонального) правового забезпечення використання ПДВ у фінан-

совому регулюванні зовнішніх торговельних операцій.  Функцію його ство-

рення на себе ОЕСР та підрозділи цієї організації.  

Другий (глобальний) етап побудовано на досвіді та практиці країн ЄЕС 

та ЄС. Це є цілком логічним та виправданим як з тієї точки зору, що ці 

об’єднання першими почали застосовувати ПДВ, так і тому, що ОЕСР має 

саме європейське «походження»: ця організація виникла 30 вересня 1961 р. 

як ОЄЕС, що координувала дії урядів країн Європи з питань виконання плану 

А. Маршалла. Зі вступом до цієї організації нових членів вона почала працю-

вати як форум з достатньою кількістю фахівців, досвідом з координації та уз-

годження дій та інтересів урядів, бізнесових структур, науковців [143].     

Потрібно врахувати, що розробки ОЕСР, на відміну від правових ін-

струментів з арсеналу інституцій ЄЕС і ЄС, мають характер рекомендацій 

для країн-членів, що повинні сприяти полегшенню взаємодії між цими краї-

нами у сфері здійснення зовнішніх торговельних операцій, зменшенню про-

явів податкового шахрайства, подвійного оподаткування або ненавмисного 

неоподаткування через різницю у визначенні елементів ПДВ та особливостей 

оподаткування цим податкам в конкретних країнах [143]. 

В табл. 2.2 наведено за хронологією основні документи, прийняті в 

ЄЕС та ЄС щодо ПДВ [115]. 

Досвід країн ЄЕС та ЄС, дослідження провідних фахівців світу з пи-

тань ПДВ дозволили визначити, що у зовнішній фінансовій політиці держав з 

практичних та політичних міркувань при будові системи ПДВ доцільно пок-
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ладатися на використання принципу COD. Тому роботи фахівців ОЕСР були 

спрямовані на розробку заходів щодо вдосконалення ПДВ виходячи з при-

пущення, що в країнах використовуватиметься лише цей принцип, хоча фак-

тично це не зовсім так (що, наприклад, зазначалося в п. 2.1 щодо Бразилії). 

 

Таблиця 2.2. 

Основні європейські нормативно-законодавчі документи щодо ПДВ 

Рік Назва документа Зміст 

1967 Перша Директива з ПДВ 

(First VAT Directive), 

Друга Директива з ПДВ 

(Second VAT Directive) 

Встановлено вимоги, відповідно до яких країни-члени 

мають замінити в своїх податкових системах податки з 

обороту та податки на продажі на ПДВ та деталізовано 

правила щодо впровадження ПДВ у країнах-членах 

ЄЕС 

1977 Шоста Директива з ПДВ 

(Sixth VAT Directive) 

Замінила попередні директиви з ПДВ в частині фіксу-

вання змін,  що відбулися у податкових системах країн-

учасниць за 1967-1977 рр. щодо ПДВ 

1993 Перехідна Директива  

(Directive 91/680) 

Закріплено відміну податкових бар’єрів у торгівлі між 

країнами ЄС та встановлено єдині вимоги для всіх уча-

сників торгівлі в межах ЄС. 

2002 Директива з регулюван-

ня та обкладання ПДВ 

електронної комерції  

(E-commerce Directive) 

Введено правила оподаткування ПДВ електронних по-

слуг, надання яких відбувається між країнами світу та 

ЄС.  Головним правилом при визначенні місця надання 

послуги і місця її оподаткування має бути місце розта-

шування споживача, що має забезпечити дотримання 

принципу COD.  

2006 Директива 2006/112/EC 

(Directive 2006/112/EC) 

Зафіксовані зміни, що відбулися в оподаткування ПДВ 

у зовнішній торгівлі з 1977 р. 

2007 Пакет законів про ПДВ 

(2007 VAT Package)  

Закріплено, що з 1 січня 2010 р. місцем надання послуг 

для транзакцій типу В2В, а з  1 січня 2015 р. – для тра-

нзакцій типу В2С – є місце розташування споживача (а 

не постачальника, як було раніше).  

 

Джерело: складено за [146, 147, 149, 148, 150, 161, 157, 165, с. 463]. 

 

Європейський досвід дозволив визначити, що найбільші проблеми з 

ПДВ виникають при здійсненні зовнішньої торгівлі послугами та при міжна-

родних транзакціях, що відбуваються з використанням сучасних пристроїв та 

технологій (електронна комерція, e-commerce).  

Також було встановлено, що національне законодавство країн світу в 

деяких випадках розділяє торгівлю послугами на торгівлю матеріальними 

(відчутними) (tangibles) послугами та нематеріальними (intangibles) актива-
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ми. Зазвичай в країнах, де таке розділення є, під матеріальними послугами 

маються на увазі послуги, місце споживання яких може бути чітко визначене 

[183, с. 372]. До таких послуг переважно відносяться ті, які можна 

«прив’язати»  до земельних ділянок, будівель, товарів, або вони мають бути 

співвіднесені з їх фізичним виконанням. Тобто щодо таких послуг важливі-

шим є не стільки встановлення місця їх кінцевого споживання, але місце вла-

сності, до якої вони відносяться, або фактичного надання таких послуг. 

Відповідно, нематеріальні послуги неможливо «фізично» відчути та ви-

значити конкретне місце їх споживання. До таких послуг, наприклад, відно-

сяться надання юридичних, аудиторських, консультаційних послуг, деякі ре-

кламні послуги, телетрансляції та радіомовлення, телекомунікаційні послуги, 

передача прав на інтелектуальну власність, а в останні роки – електронна то-

ргівля інформацією (книжки, аудіо-, відео файли та інше). 

Зважаючи на складність, з якою сучасні держави стикаються при роз-

робці та реалізації напрямів зовнішньої фінансової політики саме в частині 

застосування ПДВ щодо міжнародного руху послуг, ОЕСР та її підрозділ – 

CFA сконцентрували зусилля на розробці рекомендацій в цій сфері. Основні 

етапи та результати цих робіт узагальнено в Додатку В. 

З відомостей, наведених у Додатку В, можна побачити, що  всі розроб-

ки ОЕСР носять характер рекомендацій, а не обов’язкових норм. Більше того, 

консультаційні документи від 2008 р. розроблялися ОЕСР з метою ознайом-

лення з ними широкої громадськості (урядів країн-членів ОЕСР, науковців, 

представників бізнес-структур, міжнародних аудиторських, юридичних та 

консалтингових компаній тощо), отримання відгуків та визначення напрямів 

подальшого вдосконалення правового забезпечення використання ПДВ у зо-

внішній торгівлі та фінансовій політиці країн.  

Тим не менш, у наведених в Додатку В документах узагальнено основ-

ні риси, які мають бути враховані в будові національних систем ПДВ, особ-

ливо – в тій частині, що стосується фінансового регулювання зовнішньої тор-

гівлі. Ці рекомендації стосуються країн-членів ОЕСР і країн, що не є членами 
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цього об’єднання, проте планують ввести (або вже ввели) ПДВ у свої подат-

кові системи.  

Найважливішими позиціями зазначених розробок можна вважати ви-

могу щодо нейтральності ПДВ, визначення понять «ділова угода» та «голов-

не» (або «загальне») правило щодо встановлення місця оподаткування зов-

нішньоторговельних транзакцій товарів, послуг та нематеріальних активів. 

У термінології ОЕСР під діловою угодою маються на увазі всі елемен-

ти, які можуть визначити учасників транзакції, їх права та обов’язки щодо ці-

єї транзакції. В такому сенсі термін «ділова угода» не є суто юридичним: він 

виходить за межі правового поля, його визначення не конкретне, не відно-

ситься до якоїсь певної юрисдикції і є дуже широким [143]. 

З одного боку, це можна вважати позитивною рисою, що згодом дозво-

лить визначити в рамках інституту міжнародного права всі можливі види ді-

лових угод, таким чином вдосконаливши міжнародне та національне законо-

давство й практику використання ПДВ у зовнішній фінансовій політиці дер-

жав. З іншого боку, наразі у країнах під цим терміном можуть матися на увазі 

різні аспекти, що може стати причиною ненавмисного подвійного оподатку-

вання або неоподаткування ПДВ транзакцій у зовнішній торгівлі.  

Крупні міжнародні та транснаціональні компанії в цьому випадку 

обов’язково використають (та вже використовують) цю неоднозначність тра-

ктування термінів для податкового планування, щоб зменшити суму своїх 

податкових зобов’язань або навіть взагалі скористатися легальними можли-

востям ухилення від сплати ПДВ, які вона дає [88, с. 21-22]. В свою чергу, це 

призведе до втрат надходжень ПДВ до бюджетів країн, де зазначені компанії 

здійснюють свою діяльність і, відповідно, зменшенню можливостей урядів 

таких країн фінансувати, наприклад, освітні, соціальні програми. 

В узагальненому виді «ділова угода» у визначенні ОЕСР – це «будь-яка 

угода незважаючи на форму, між особами, що вступають у ділові відносини, 

під якими мається на увазі постачання товару, надання послуги, передача не-

матеріального активу» [186, с. 17].  Оскільки у сучасному світі в більшості 
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випадків рішення між юридичними (а досить часто – і фізичними) особами 

супроводжується документальним оформленням, то саме така документація з 

позиції ОЕСР може слугувати зразком «ділової угоди».   

На практиці це означає, що місце розташування клієнта, якому здійс-

нюється постачання товару (послуги, нематеріального активу), і, таким чи-

ном, «країна призначення» відповідно до принципу COD та місце оподатку-

вання, визначатиметься такими діловими угодами [173].  

Щодо «головного правила», то ОЕСР у своїх розробках та рекоменда-

ціях так визначає правило, за яким має встановлюватися місце оподаткування 

ПДВ зовнішньоторговельних транзакцій (тобто, «головне правило» підкріп-

лює і доповнює «ділову угоду»). Відповідно до «головного правила» місце 

оподаткування зовнішньоторговельних транзакцій типу В2В знаходиться 

там, де розташований клієнт, що має бути зазначено у відповідних ділових 

угодах. У кожному конкретному випадку місце оподаткування має визнача-

тися окремо. Таку умову встановлено для того, щоб на визначення місця 

оподаткування товару, послуги або нематеріального активу не впливали по-

дальші транзакції або їх відсутність.       

Коли визначено юрисдикцію здійснення конкретної транзакції, від уря-

ду цієї юрисдикції залежить, як її оподатковувати (або чи оподатковувати 

взагалі). Більше того, для запобігання накладання надмірного податкового 

тягаря на постачальників ОЕСР рекомендує національним урядам розробляти 

свої податкові системи так, щоб зобов’язати одержувачів міжнародних тран-

закцій здійснювати самостійне нарахування податкових зобов’язань за отри-

мані імпортні товари (послуги, нематеріальні активи). Також ОЕСР рекомен-

дує не вимагати від нерезидентів-постачальників обов’язкової реєстрації у 

якості платника ПДВ у юрисдикції, де розміщуються їх клієнти [143].  

Реалізація на практиці головного правила також не позбавлена недолі-

ків. Так, при зовнішній торгівлі товарами їх рух у більшості випадків можли-

во відстежити (як у фізичному, так і у документальному вигляді) від постача-

льника-експортера в одній країні до підприємства-імпортера в іншій країні. 
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Відповідно, в цьому випадку можна припустити, що в тій юрисдикції, де в 

кінцевому рахунку опинився товар, він буде спожитий. Тому згідно з прин-

ципом COD в цій юрисдикції його споживання має обкладатися ПДВ, якщо 

інше не передбачене законодавством зазначеної юрисдикції.  

Наведений приклад стосується зовнішньої торгівлі товарами між підп-

риємствами (В2В). Виключенням з нього в останні роки стала міжнародна 

торгівля високотехнологічними товарами, які зазвичай мають малий розмір, 

проте високу вартість (мікрочіпи, мобільні телефони тощо). З метою запобі-

гання втрат надходжень ПДВ від імпорту таких товарів країнам пропонуєть-

ся застосовувати механізм зворотного нарахування податкових зобов’язань 

(п. 2.1). Крім цього, можна посилити адміністративні заходи з боку урядів у 

вигляді більш жорсткого митного контролю, податкової перевірки підпри-

ємств, що реалізують високотехнологічну продукцію. Але це вимагатиме пі-

двищення видатків з боку держави, які мають бути порівняними з отримани-

ми вигодами у вигляді донарахування зобов’язань з ПДВ та штрафів за по-

рушення податкового законодавства.  

Ще один недолік «головного правила» стає наочним, якщо аналізувати 

транзакції між підприємствами і кінцевими споживачами-фізичними особа-

ми, наприклад, у разі придбання товарів туристами за кордоном під час подо-

рожей, замовлення товарів через мережу Internet. 

Якщо законодавством країн, де відбувається придбання товарів, не пе-

редбачене звільнення нерезидентів-фізичних осіб від уплати ПДВ, або відш-

кодування їм сплачених сум цього податку, то сплата ПДВ в цьому випадку 

відбувається за принципом COO. А в тому разі, якщо придбані за кордоном 

товари у країні проживання такої фізичної особи обкладаються податком, то 

при перетині кордону фізична особа повинна задекларувати свої покупки та 

сплатити національний ПДВ. У цьому разі спостерігатиметься подвійне опо-

даткування ПДВ фізичної особи. 
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Тобто, виходячи зі змісту розроблених ОЕСР рекомендацій, наразі об-

кладання ПДВ зовнішньоторговельних транзакцій типу В2С залишається не-

врегульованим.  

Але на противагу цьому потрібно зауважити, що контроль над міжна-

родним переміщенням товарів, що здійснюється фізичними особами, вимага-

тиме від урядів країн, де придбаються товари та фактично споживаються, 

значного підвищення адміністративних витрат, що може бути неадекватним 

отриманим бюджетами таких країн сумам податкових надходжень. 

Ще більші проблеми виникають у разі зовнішньої торгівлі послугами 

та нематеріальними активами. Відсутність в них фізичної форми ускладнює 

контроль над їх переміщенням та визначенням місця кінцевого споживання 

навіть за «головним правилом». Більше того, самі споживачі послуг можуть 

замовляти їх, знаходячись в одній юрисдикції, а споживати – в іншій. Прик-

ладом цієї ситуації може бути надання послуг мобільного зв’язку (у тому чи-

слі – роумінг). Для подолання цього недоліку урядам країн, в податкових си-

стемах яких є ПДВ, було запропоновано використовувати так звані  «замін-

ники» (proxy) для визначення місць оподаткування послуг.           

Такими замінниками можуть бути: 

1) місце, де розміщається (зареєстрований) клієнт або реципієнт пос-

луги; 

2) місце, де розміщається або мешкає постачальник, або місце, де пос-

тачальник здійснює керівництво підприємством; 

3) місце, де розміщаються товари (блага), щодо яких застосовуються 

послуги та нематеріальні активи; 

4) місце, де розміщається нерухома власність, щодо якої застосову-

ються послуги та нематеріальні активи; 

5) місце, де безпосередньо виконуються послуги; 

6) місце, де безпосередньо використовуються та вживаються послуги 

та нематеріальні активи. 
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На сучасному етапі в національних ПДВ ці замінники можуть комбіну-

ватися між собою, застосовуватися різні замінники залежно від ситуації, або 

може віддаватися перевага одному заміннику перед іншим [183, с. 322-323]. 

Відповідно, таке різноманіття в визначенні місць оподаткування послуг та 

нематеріальних активів не сприяє подоланню проблеми їх подвійного опода-

ткування або ненавмисного неоподаткування при здійсненні зовнішніх тор-

говельних операцій та потребує подальших досліджень з боку світової спіль-

ноти.  

Наступним проблемним питанням, що залишається не до кінця врегу-

льованим ОЕСР, є оподаткування ПДВ послуг (нематеріальних активів) у ра-

зі, коли зовнішні торговельні операції з ними здійснюється за участю підроз-

ділів (філій) однієї компанії, розташованих у різних країнах, або між 

пов’язаними підприємствами.  

Оскільки з позицій ОЕСР для визначення юрисдикції оподаткування 

мають використовуватися ділові угоди, то це правило слід застосовувати не 

лише до непов’язаних підприємств та їх клієнтів, але і до структурних під-

розділів підприємства й пов’язаних підприємств, розташованих у різних кра-

їнах. В цьому випадку умовою для визначення місця оподаткування повинен 

стати легальний та економічний зміст ділової угоди між її учасниками [173]. 

Такий спрощений підхід означає, що місце споживання і оподаткуван-

ня зовнішньоторговельної транзакції послуг типу В2В визначатиметься саме 

цими угодами, а не іншими можливими свідоцтвами того, де було спожито 

цю послугу (як от, потік послуг між постачальниками та клієнтами).  

Це можна проілюструвати наступним чином. Припустимо, консульта-

ційна фірма у країні А отримала замовлення від торгової фірми з країни В на 

надання послуг з оцінки ринку в країні В. Проте консультаційна фірма пере-

дає замовлення своєму філіалу у країні В для безпосереднього виконання за-

мовлення торгової фірми (рис. 2.2). 

У цьому прикладі за логікою можна припустити, що надання послуг та 

їх споживання здійснюється підприємствами, розташованими в одній юрис-
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дикції (країна В). Відповідно, не йдеться про зовнішньоторговельні транзак-

ції, і торгівля послугами має обкладатися виключно відповідно до національ-

ного законодавства країни В.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено за [173]. 

Рис. 2.2. Схема надання послуг у випадку з міжнародними філіями 

 

Але виходячи з укладених ділових угод ситуація має розглядатися ін-

шим чином. В цьому випадку існують дві різні ділові угоди, за якими поста-

чається не одна, а дві послуги. За першою угодою консультаційна компанія в 

країні А є постачальником послуг для торгової фірми в країні В (послуга 1 на 

рис. 2.2), а консультаційна компанія (філія) у країні В є постачальником пос-

луг для консультаційної компанії (головного підприємства) у країні А (пос-

луга 2 на рис. 2.2). Тому у кожному з цих випадків місце оподаткування має 

визначатися окремо. За запропонованим ОЕСР «головним правилом» місцем 

оподаткування послуги 1 буде країна В, оскільки там розташований її спожи-

вач (торгова фірма). Місцем оподаткування послуги 2 має бути країна А, то-

му що там розташовується її споживач – головне підприємство консульта-

ційної фірми. Зазначене має відбуватися попри те, що фактично пораду (пос-

лугу, що є предметом угоди між консультаційною фірмою в А та торговою 
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фірмою в В) надає філія консультаційної фірми, розташована в В. Тобто, на 

думку фахівців ОЕСР, лише ділові угоди є підставою для визначення місця 

оподаткування послуг, а не те, хто та кому їх фактично надав.   

Звичайно, проілюстрований вище приклад є дуже спрощеним. Тим не 

менш, при розгляді та обговоренні цього підходу у 2008-2010 рр. представ-

никами урядів країн-членів ОЕСР, науковою та бізнес-спільнотами (консуль-

таційні документи ОЕСР щодо застосування ПДВ у міжнародній торгівлі по-

слугами та нематеріальними активами, табл. 2.5), він отримав позитивні від-

гуки як такий, що має використовуватися в зовнішній торгівлі послугами та 

нематеріальними активами в транзакціях типу В2В [173, с. 14].    

Незважаючи на це, проблема оподаткування ПДВ транзакцій між між-

народними філіями одного підприємства та пов’язаними підприємствами за-

лишається неузгодженою. Так, в ЄС такі транзакції, якщо вони здійснюються 

в межах цього об’єднання, не визнаються як постачання товарів (послуг або 

нематеріальних активів) та, відповідно, не оподатковуються ПДВ в жодній з 

юрисдикцій, що їх здійснює. Проте такі країни, як Австралія, Канада, Нова 

Зеландія, Південно-Африканська Республіка та Швейцарія зазвичай розці-

нюють міжнародні транзакції між філіями одного підприємства та (або) 

пов’язаними підприємствами як звичайні транзакції. Відповідно, такі транза-

кції підлягають оподаткуванню ПДВ за звичайними правилами, що діють для 

непов’язаних підприємств [142].     

Неузгодженість міжнародного та національних інститутів правового 

забезпечення використання ПДВ у зовнішній торгівлі є причиною податково-

го планування, що здійснюють крупні міжнародні корпорації з закордонними 

філіалами [153, с. 2], та стимулює реалізацію податкового шахрайства в гло-

бальних масштабах [162]. 

Тим не менш, існує підхід до визначення місця оподаткування зовніш-

ньоторговельних транзакцій між поєднаними підприємствами та структур-

ними підрозділами одного підприємства, можливість застосування  якого в 

країнах-членах досліджується фахівцями ОЕСР: на основі трансфертного ці-
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ноутворення, яке вже застосовується в ОЕСР щодо податку на доходи корпо-

рацій [184, ст. 7]. 

При цьому підході у разі міжнародних транзакцій пов’язані підприємс-

тва (філії) в кожній з країн, де вони розташовані, мають розглядатися як не-

пов’язані [184, ст. 7, 9]. Також за цього підходу має використовуватися від-

мінна від тієї, що застосовується щодо ПДВ, методологія. Це обумовлено 

тим, що ПДВ застосовується щодо транзакцій і його метою є оподаткування 

кінцевого споживання домогосподарств, в той час як податки на доходи кор-

порацій застосовуються щодо доходів бізнесу. Також при оподаткуванні 

ПДВ більшою мірою використовується нормативно-законодавчий підхід до 

визначення місяця положення платників цього податку та інших елементів, в 

той час як у випадку застосування податку на доходи корпорацій акцент ро-

биться на економічну складову здійснюваних операцій.   

Як відомо з міжнародної практики, ПДВ не оподатковується бізнес як 

такий (за виключенням таких звільнених від оподаткування випадків, як фі-

нансові послуги), але він застосовується на кожній зі стадій просування това-

ру (послуги, нематеріального активу): від виробника, через посередників, оп-

тових та роздрібних торговців, представництв, до кінцевого споживача. Через 

це до різних транзакцій  на різних етапах можуть застосовуватися специфічні 

правила оподаткування ПДВ (виключення, звільнення від оподаткування, 

знижені ставки тощо). Тому виникає потреба в чіткому визначенні того, до 

якої саме категорії відноситься конкретна транзакція: постачання товарів або 

постачання послуг. Більше того, в деяких юрисдикціях навіть ця градація 

може бути ширшою, або мати свої нюанси, як от, постачання нематеріальних 

активів, постачання послуг, щодо яких має застосовуватися механізм зворот-

ного нарахування податкових зобов’язань (п. 2.1) тощо. Це має бути врахова-

ним до оподаткування ПДВ у кожному конкретному випадку.   

Міжнародна практика показує, що при використанні трансфертного ці-

ноутворення враховується економічний зміст транзакцій з метою чіткого ви-

значення місця алокації прибутків учасників такої взаємодії, що відображу-
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ють економічну активність кожного з них. Підприємства, що здійснюють пе-

редачу товарів, нематеріальних активів або надають послуги пов’язаним під-

приємствам (філіалам) встановлюють так звані «трансфертні ціни», рівень 

яких узгоджується між учасниками транзакції та з рівнем ринкових цін. На 

основі таких цін платники податків і податківці можуть визначити видатки та 

доходи і, відповідно, суми податкових зобов’язань, що підлягають внесенню 

до бюджету конкретної юрисдикції. Залежно від національного законодавст-

ва країн через деякий проміжок часу (зазвичай рік) у разі потреби ці ціни 

можуть корегуватися. На основі цього підприємства подають уточнені звіти 

та доплачують  податки (або подають прохання щодо повернення надмірно 

сплачених сум податків).  

Такий підхід до оподаткування ПДВ зовнішньоторговельних транзак-

цій між пов’язаними підприємствами (філіями підприємства) також має не-

доліки. Зокрема, механізм трансфертного ціноутворення та його корегування 

не враховує те, як та з якої періодичністю мають корегуватися «вхідний» та 

«вихідний» ПДВ, на основі якого підприємства розраховують належні до 

внесення у бюджети суми цього податку [197]. 

Тим не менш, аналіз міжнародної практики застосування ПДВ та пра-

вового забезпечення використання ПДВ у фінансовому регулюванні зовніш-

ніх торговельних операцій, засвідчує те, що окрім проблем в цій сфері є та-

кож і прогрес. Цей прогрес йде у напрямку уніфікації, стандартизації та гар-

монізації національних інститутів правового забезпечення використання 

ПДВ з міжнародним, а також елементів ПДВ між країнами, що сприяє більш 

тісній взаємодії між ними.  

На якому етапі знаходиться розвиток оподаткування ПДВ зовнішньо-

торговельних транзакцій в Україні на фоні зарубіжних країн буде проаналі-

зовано в наступному пункті.     

 

 



84 

2.3. Аналіз проблем оподаткування доданої вартості в Україні в рамках 

реалізації зовнішньої фінансової політики держави 

 

ПДВ в Україні було введено у 1991 р., тобто, у трансформаційний пері-

од розповсюдження цього податку у світі за класифікацією табл. 2.1. Імпле-

ментація цього податку відбулась на підставі Закону України «Про систему 

оподаткування» № від 25.06.1991 № 1251-XII [17, ст. 14]. За цим законом ві-

дбулася заміна податку з обороту на ПДВ та акцизний збір [57].  

Елементи ПДВ та особливості його будови визначалися Законом Укра-

їни «Про податок на добавлену вартість» від 20 грудня 1991 р. № 2007-XII. 

Відповідно до ст. 6 п. 1 цього закону стандартна ставка ПДВ в Україні споча-

тку становила 28%, а до товарів  (робіт,  послуг)  за  регульованими цінами і 

тарифами мала застосовуватися ставка 22% [48]. Тобто, у перші роки засто-

сування ПДВ в Україні його стандартна ставка перевищувала наразі відому в 

світі максимальну стандартну ставку (27% в Угорщині), а знижена ставка пе-

ревищувала середній рівень стандартних ставок цього податку серед країн 

світу у 2015-2016 рр. (18-22%) [185, с. 181-184].    

Ще однією особливістю ПДВ в Україні в початковий період було те, 

що ним оподатковувався оборот з реалізації товарів (послуг), а не окремі то-

вари та послуги. Тобто, фактично, в перші роки імплементації в українську 

податкову систему цей податок все ще мав ознаки податку з обороту.  

Закон «Про податок на добавлену вартість» № 2007-XII існував приб-

лизно півтора року, після чого був замінений Декретом Кабінету Міністрів 

України «Про податок на добавлену вартість» від 26 грудня 1992 р.  № 14-92.  

Відповідно до ст. 6, п. 1 цього Декрету встановлювалося нове значення стан-

дартної ставки ПДВ в Україні – 20% до оподатковуваного обороту товарів 

(робіт послуг). Знижені ставки не використовувалися, проте, відповідно до 

п. 2 ст. 6 цього Декрету у разі розрахунків у валютах країн СНД використо-

вувалися ставки  21,875% та 16,67% до оподатковуваного обороту з реалізації 

товарів (робіт, послуг) [32].  Науковий інтерес представляє те, що відповідно 
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до ст. 5, п. 1, пп. а експортні операції звільнялись від ПДВ, а не оподаткову-

валися за ставкою 0%, як прийнято у міжнародній практиці. Водночас за ст. 7 

п. 3 цього Декрету при здійсненні таких операцій формувався податковий 

кредит, суми якого мали зараховуватися в рахунок чергових платежів, або ві-

дшкодовуватися з бюджетів [32]. Тобто, такий механізм застосування ПДВ 

щодо експортних операцій свідчить про зберігання ознак податку з обороту 

та часткове застосування на цьому етапі його імплементації в податкову сис-

тему України принципу COD щодо зовнішніх торговельних транзакцій.   

Дія Декрету № 14-92 тривала понад 5 років. Йому на зміну прийшов 

Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. 

№ 168/97-ВР, який почав діяти з 1 липня 1997 р. і втратив чинність з її набут-

тям Податковим кодексом України (ПКУ) з 1 січня 2011 р.  

Менш ніж за 14 років, впродовж яких оподаткування доданої вартості в 

Україні регулювалося Законом № 168/97-ВР, в нього майже 150 разів вноси-

лися зміни. Це не є позитивним явищем, оскільки часті зміни податкового за-

конодавства створюють у платників податків відчуття нестабільності, непро-

зорості законодавства, ускладнюють ведення господарської діяльності та є 

одним з факторів скорочення обсягів податкових надходжень до бюджету 

через перехід частини суб’єктів господарської  діяльності в «тінь» [138, 114].  

Але внесення змін до Закону № 168/97-ВР не можна вважати і негативним 

явищем, оскільки вони дозволяли вітчизняному законодавству розвиватися, 

«еволюціонувати», враховувати теоретичні напрацювання вітчизняних і за-

рубіжних науковців та практичний досвід застосування ПДВ країнами світу. 

Зокрема, саме в цьому Законі фактично відбулося закріплення правила, 

що операції підтверджуються діловими угодами [49, ст. 1, п. 1.4], як це реко-

мендує ОЕСР. Також  в ньому визначено, що платником податку виступають 

особи,  які  згідно за Законом № 168/97-ВР зобов'язані здійснювати утриман-

ня та внесення до бюджету податку, що  сплачується покупцем, та особи, які 

імпортують товари на митну територію України [49, ст. 1, п. 1.3].  Останнє є 
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особливо важливим в контексті виконання Оттавських рамкових умов з об-

кладання ПДВ імпортних операцій (табл. 2.5, [187, с. 7-19]). 

Також в цьому Законі відбулася уніфікація термінології (податковий 

кредит, податкове зобов’язання, бюджетне відшкодування тощо [49, ст.1]), 

визначено порядок обкладання ПДВ експортних та імпортних операцій, що 

відповідає прийнятому у міжнародній практиці принципу COD. Про це свід-

чить положення ст. 6 п. 2 зазначеного Закону, за яким експорт оподаткову-

ється ставкою 0%, а не звільняється від ПДВ, як було в Декреті № 14-92. 

Законом № 168/97-ВР встановлювалася стандартна (20%) та знижена 

(0%) ставки [49, ст. 6]. Тобто, до набуття чинності ПКУ в країні була лише 

одна знижена ставка, хоча її значення і було нижчим за рекомендовані Дире-

ктивою 2006/112/EC 5%. Така будова ПДВ наближала його за цим елементом 

до «ідеального» зразка, відомого з наукової літературі [176, с. 1].  

Проте, оскільки за Законом № 168/97-ВР в країні також існували звіль-

нені від ПДВ операції та такі, що не підлягали оподаткуванню [49, ст. 3, 5], 

це віддаляло вітчизняний ПДВ від «ідеального» зразка.   

Еволюція українського законодавства щодо ПДВ продовжилася у ПКУ 

[99, Розділ V]. Визначення особливостей його застосування щодо зовнішньо-

торговельних операцій та зіставлення окремих положень з міжнародними 

правовими нормами та нормами ЄС буде далі. 

На початковому етапі імплементації у податкову систему України ПДВ 

виправдав надії законодавців, і урядам дійсно вдалося сформувати значну ча-

стину доходів бюджету за рахунок цього податку (до 50%) [57]. Проте надалі 

частка його у доходах бюджету істотно знизилася, хоча і залишалася ваго-

мою. Причинами такого зниження стали об’єктивні чинники, такі як знижен-

ня стандартної ставки ПДВ, а також недосконалість податкового законодав-

ства і часті його зміни [57], що давали можливість і створювали стимули для 

частини платників цього податку ухилятися від його сплати, реалізовувати 

шахрайські схеми з ним [17, с. 122-124], і збільшувати, або, щонайменше, 

зберігати частку економіки України, що знаходиться «в тіні»  [91, с. 117].   
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Але, як зазначалося вище, зміни законодавства щодо ПДВ є закономір-

ними етапами його розвитку. Більше того, за даними аналітичної доповіді до 

щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році» вітчизняна система 

оподаткування розвивається в європейському тренді [3, с. 257].  

Це підкріплюється тим, що. по-перше, в структурі податкових надхо-

джень Зведеного бюджету України переважають непрямі податки: попри ди-

наміку їх зниження в певні періоди часу, впродовж 2008-2015 рр. питома вага 

ПДВ, як одного з основних непрямих податків, становила понад 50,0% суку-

пних податкових надходжень (рис. 2.3). Це менше, ніж 50% доходів бюдже-

ту, як спостерігалося на етапі введення ПДВ у податкову систему країни.  
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Джерело: розраховано автором за [12; 130]. 

Примітка: надходження ПДВ розраховано як різниця між збором ПДВ та його ві-

дшкодуванням. 

Рис. 2.3. Динаміка ПДВ в Україні в 2005-2015 рр., порівняні ціни 

(2005 р. – базисний)  
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По-друге, податковий тиск в Україні поступово переноситься з мобіль-

них факторів виробництва (праці і капіталу) на споживання. Такі зміни зна-

ходять вираз в значній питомій вазі ПДВ у ВВП країни у порівнянні з подат-

ком на прибуток підприємств (частка останнього в ВВП знизилася з 4,63% у 

2011 р. до 2,18% у 2015 р.) і з податком на доходи фізичних осіб (частка у 

ВВП якого хоча і збільшилася з 4,23% в 2011 р. до 4,87% в 2015 р., проте за-

лишається меншою, ніж частка ПДВ) (рис. 2.4). Виявлені тенденції характе-

ризують ПДВ як основний непрямий бюджетоутворюючий податок в подат-

ковій системі України, що зближує його в цьому сенсі з податковими систе-

мами країн-членів ЄС [105]. Зараз частка ПДВ у податкових надходженнях 

країни перевищує показники країн-членів ЄС та навіть окремих країн Афри-

ки (див. пункт 2.1, табл. 2.1). Тобто, можна стверджувати, що в Україні уряд 

в значній мірі покладається на надходження від цього податку.  
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Джерело: розраховано автором за [130; 33].  

Примітка: надходження ПДВ розраховано як різниця між збором ПДВ та його ві-

дшкодуванням. 

 

Рис. 2.4. Питома вага податків у ВВП України протягом 2005-2015 рр. 
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Водночас статистичну інформацію щодо частки надходжень ПДВ у 

ВВП країни та обсязі податкових надходжень в ній потрібно корегувати з 

урахуванням значного обсягу тіньового сектору економіки в Україні, який у 

2016 р. сягав 38% [85].  

У світі також існує таке явище, як тіньова економіка. Але, наприклад, в 

країнах-членах ОЕСР у 2004-2010 р. в середньому її рівень становив 13,3%-

16,1%  ВВП цього об’єднання з тенденцією до зниження [121, с. 12], а в краї-

нах-членах ЄС – 20% ВВП країн-членів [121, с. 5].  Тобто, навіть враховуючи 

обсяги тіньового сектору економіки країн-членів ОЕСР та ЄС, в Україні є іс-

тотні проблеми з отриманням надходжень від цього податку до бюджету кра-

їни, які призводять до майже дворазового скорочення їх рівня порівняно з 

офіційними розрахунками. Це можна вважати продовженням проблем у ви-

користанні цього податку в Україні: недосконалим адмініструванням, части-

ми змінами у податковому законодавстві, його непрозорістю та заплутаністю 

для сприйняття платниками податку.        

Значні обсяги шахрайства та ухилень від сплати ПДВ в Україні спосте-

рігаються саме при здійсненні операцій (транзакцій) у зовнішній торгівлі. У 

разі імпорту імпортер може укласти фіктивну угоду з закордонним підприєм-

ством, але потім зникнути без ввезення товарів на територію України. Таким 

чином імпортер не сплачує ПДВ за товари, а також виводить капітал з країни. 

В тому випадку, якщо імпортер не має на меті вивіз капіталу, а лише 

заниження податкових зобов’язань, він може це зробити шляхом заниження 

вартості імпортованих товарів або їх кількості. 

В першому випадку імпортер має заключити контракт з зарубіжною 

фірмою-посередником, яка закупить для нього товар і далі максимально зме-

ншить його вартість для свого українського партнера. Через коливання цін на 

товари на різних міжнародних ринках, у різні часові проміжки та внаслідок 

недостатньої інформаційної взаємодії між податковими та митними органами 

країн світу та навіть всередині однієї країни митним та податковим органам 
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надзвичайно складно відстежити факт заниження ціни і, відповідно, суми по-

даткових зобов’язань з ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету України.  

Також  імпортери в митній декларації можуть занизити кількість това-

рних одиниць або партій товару. Через те, що співробітники митниці не зав-

жди виїжджають на місце зберігання товарів, що проходять процедуру роз-

митнення, або не мають достатньо фізичних та адміністративних ресурсів для 

детальної кількісної перевірки таких товарів, такі шахрайські схеми є поши-

реною практикою серед імпортерів України [17, с. 117-118].       

Експортні підприємства також мають можливість реалізовувати шах-

райські схеми з ПДВ. Вони можуть використовувати і використовують таку 

визнану в світі та Україні практику, як оподаткування експорту за ставкою 

0%, для незаконного отримання відшкодування ПДВ з бюджету. Одним з ва-

ріантів такого податкового шахрайства є штучне завищення видатків та вар-

тості активів, що підлягають амортизацій, внаслідок чого збільшується сума 

податкового кредиту, що підлягає бюджетному відшкодуванню. Оскільки в 

податкових органів України відсутні фізичні можливості та адміністративні 

ресурси для перевірки всього ланцюга формування видатків експортера, то 

декілька фіктивних підприємств на початкових його ланках дозволяють реа-

лізовувати такі шахрайські схеми [17, с. 115].    

Як зазначалося в попередніх пунктах, проблема ухилення від сплати 

ПДВ або податкових шахрайств є властивою не лише для Україні, але навіть 

для країн-членів ЄС, де уряди, вірогідно, мають більше технічних, адмініст-

ративних та фінансових ресурсів для боротьби з несумлінними платниками 

цього податку. Можна припустити, що в Україні більші проблеми з ухилен-

ням від сплати ПДВ пов’язані ще з незавершеністю етапу становлення еко-

номіки та національного інституту правового забезпечення використання 

ПДВ у фінансовому регулюванні торговельних операцій, частими змінами у 

податковому законодавстві. Також потребує більшої уваги збоку українсько-

го уряду підвищення рівня професійної підготовки працівників податкових 

органів і поліпшення технічного оснащення самих податкових служб, враху-
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вання відсутності історичної практики дотримання норм та моральних стан-

дартів законослухняної поведінки під час провадження господарської діяль-

ності та сплати податків у суб’єктів господарювання та громадян [90, с. 271; 

121, с. 17-18] та розробка заходів для подолання останнього явища.      

Через маніпулювання з експортними та імпортними цінами і фінансо-

вими потоками з України за період 2000-2008 рр. було виведено 82 млрд дол. 

США, що втричі перевищує офіційні резервні фонди України [121, с. 6]. Та-

кож перераховані вище проблеми з оподаткуванням ПДВ в Україні негативно 

впливають на коефіцієнт бюджетної ефективності цього податку (тобто, скі-

льки надходжень ПДВ у відсотках до ВВП припадає на 1% його номінальної 

ставки). Так, якщо коефіцієнт бюджетної ефективності ПДВ в країні колива-

вся від 39,86% у 2010 р. до 44,39% у 2014 р., то коефіцієнт бюджетної ефек-

тивності ПДВ із ввезених на Україну товарів становив 33,9% у 2010 р. та 

34,24% у 2014 р. Для порівняння, в країнах ЄС показник бюджетної ефектив-

ності в середньому становить 51%, а для європейських країн з транзитивною 

економікою (Болгарія, Словенія, Естонія, Латвія) – 50-63% [61].           

Попри те, що часті зміни ПДВ викликають невдоволення платників по-

датку, подальше вдосконалення цього податку є потрібним, оскільки має 

сприяти подоланню існуючих недоліків та проблем, що стосуються його за-

стосування як інструменту зовнішньої фінансової політики держави. Тому 

аналіз норм міжнародного та європейського інститутів правового забезпе-

чення використання ПДВ у фінансовому регулюванні зовнішніх торговель-

них операцій щодо напрямів вдосконалення оподаткування доданої вартості 

є актуальним, а їх зіставлення з чинними нормативно-правовими актами 

України з цього податку дозволить визначити, що в Україні вже зроблено в 

контексті інтегрування у міжнародну спільноту та ЄС, а що ще потрібно зро-

бити.     

Це кореспондується з міжнародними угодами у податковій сфері, укла-

деними Україною. Зокрема, відповідно до норм підписаної економічної і сек-

торальної частин угоди «Про асоціацію між Україною і ЄС» передбачається 
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поступове наближення української моделі оподаткування до структури су-

часного оподаткування ЄС, посилення і зміцнення співробітництва, спрямо-

ваного на удосконалення і розвиток податкової системи та податкових орга-

нів України, а також гармонізацію політики щодо протидії та боротьби з ша-

храйством [11, c. 28; 78].  

Як зазначалося вище в цьому пункті, наразі основним нормативно-

законодавчим документом, що регулює оподаткування доданої вартості в 

Україні (в тому рахунку – і щодо зовнішньоторговельних транзакцій) є ПКУ 

(Розділ V. «Податок на додану вартість»). 

Об’єктами оподаткування цим податком в Україні виступають поста-

чання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території Укра-

їни, та постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній те-

риторії України [99, ст. 185.1]. Тобто, за чинним законодавством об’єкти об-

кладання ПДВ в Україні відповідають міжнародній практиці, а також поло-

женням ст.2 Директиви 2006/112/ЕС [149, с. 9]. 

Так само, як було встановлено Законом № 168/97-ВР, відповідно до 

ст. 193 ПКУ в Україні використовуються стандартна ставка ПДВ у розмірі 

20% та знижені ставки – 7% та 0%.  

Як зазначалося вище, стандартна ставка ПДВ у розмірі 20% в цілому 

відповідає міжнародній та європейській практиці.  

Щодо ставки 7%, то в Україні нею оподатковується майже виключно 

постачання окремих лікарських засобів, устаткування та медичного облад-

нання на митну територію України, перелік яких затверджується відповідни-

ми постановами Кабінету Міністрів України [99, ст.193, п. 193.1, пп. в].  

Розмір цієї ставки не суперечить вимогам ст. 99 Директиви 

2006/112/ЕС [149, с. 24], а об’єкти оподаткування відповідають п. 3 та 4 До-

датку ІІІ «Перелік постачання товарів та послуг, до яких можуть застосовува-

тися знижені ставки, зазначені в статті 98» цієї Директиви [149, с. 69].  Тобто, 

в цьому випадку в Україні цілком дотримано вимоги ЄС.   
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Інша ситуація складається зі ставкою 0%. В Україні вона використову-

ється і до експортних операцій [99, ст. 191.1.1, 206.4], і до деяких інших опе-

рацій, визначених ст.195. В першому випадку таке використання відповідає 

будові ПДВ на основі принципу COD та міжнародній практиці. Але те, що 

ставка 0% розповсюджується також і на не експортні операції, означає, що її 

в цих випадках потрібно вважати зниженою. 

Оскільки в умовах інтеграції України до ЄС, що визнається основним 

стратегічним курсом економічного розвитку держави [99, с. 228; 78], рестру-

ктуризація вітчизняної податкової системи відбувається в умовах імплемен-

тації відповідних директив в сфері оподаткування до національного законо-

давства, то в Україні слід враховувати вимоги ЄС щодо кількості та розміру 

знижених ставок. І якщо кількість ставок не суперечить європейським вимо-

гам, то ставка 0% є значно нижчою за рекомендований Директивою 

2006/112/ЕС рівень 5% і може потребувати підвищення. 

Щодо переліку операцій, які оподатковуються ставкою 0%, то серед 

об’єктів оподаткування цією ставкою наразі лише дві позиції співпадають з 

позиціями Додатку ІІІ «Перелік постачання товарів та послуг, до яких мо-

жуть застосовуватися знижені ставки, зазначені в статті 98» Директиви 

2006/112/ЕС: міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів заліз-

ничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом [99, 

ст. 195, п. 195.1.3, пп. а] та послуги з обслуговування повітряних суден, що 

виконують міжнародні рейси [99, ст. 195, п. 195.1.3, пп. в]. Вказані послуги 

відповідають п. 5 вищенаведеного переліку, а саме – «транспортування паса-

жирів та їхнього багажу».  

В той же час, в Україні частина операцій (наприклад, постачання прові-

зії немовлятам, деякі медичні, ритуальні послуги) відповідно до положень 

ст. 197 ПКУ не є об’єктом оподаткування, тоді як згідно з положеннями Ди-

рективи 2006/112/ЕС вони мають оподатковуватися за зниженими ставками 

[149, с. 69]. Тобто зараз у вітчизняному законодавстві є розходження з євро-
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пейським в частині застосування ставки 0%, звільнень від оподаткування та 

неоподатковуваних цим податком операцій. 

Проте, перш ніж вносити рекомендації щодо уніфікації переліку 

об’єктів оподаткування за ставкою 0%, звільнених від цього податку або не-

оподатковуваних операцій, потрібно визначити їх соціальне значення та 

вплив на населення України.  

Європейське законодавство дає можливість країнам-членам  при пред-

ставленні економіко-соціального обґрунтування використовувати ставки, 

нижчі за 5%, та змінювати перелік об’єктів оподаткування, до яких вона мо-

же застосовуватися, або перелік неоподатковуваних (звільнених від оподат-

кування) операцій [149, ст.110, с. 25]. Тому в процесі подальшого зближення 

України та ЄС доцільно скористатися такою можливістю європейського по-

даткового законодавства.     

У підсумку, щодо декількох ставок ПДВ, звільнень від оподаткування 

та операцій, які не оподатковуються, то їх наявність в податковій системі 

України віддаляє вітчизняний ПДВ від «ідеального» зразка, хоча і не супере-

чить міжнародній і, зокрема, європейській практиці. Тобто в цьому сенсі 

українська практика обкладання ПДВ наближена до міжнародної.  

Суттєвими позитивними напрацюваннями в частині розвитку націона-

льного інституту правового забезпечення використання ПДВ у фінансовому 

регулюванні торговельних операцій (всіх, а не тільки зовнішніх) можна вва-

жати те, що в ПКУ реалізовано запропонований ОЕСР механізм «ділових 

угод» при використанні ПДВ [99, ст. 187, 190]. Так, п. 187.5 визначає, що са-

ме чеки та інші фіскальні (касові) документи є підставою для формування зо-

бов’язань та кредиту з ПДВ щодо операцій, виконаних за допомогою кредит-

них або дебетових карток, чеків тощо, а в ст.190 зазначається, що база опода-

ткування товарів (послуг), що ввозяться нерезидентами на митну територію 

України визначається виходячи з контрактів.  

І хоча з рекомендацій ОЕСР виходить, що ці самі ділові угоди можуть 

бути основою для визначення місця постачання товарів та послуг з метою ви-
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значення місця їх оподаткування, ст. 186 ПКУ конкретизує, що має вважати-

ся місцем постачання товарів та послуг в Україні. Тим не менш, такий підхід 

відповідає європейській практиці, оскільки Розділ 5 Директиви 2006/112/ЕС 

також присвячено цій темі [149, с. 14-19]. 

Відповідно до ст. 186 ПКУ, в Україні для визначення місця постачання 

послуг використовується декілька замінників: 

- місце фактичного постачання послуг, пов’язане з рухомим майном; 

- фактичне місце знаходження нерухомого майна; 

- місце фактичного надання послуг; 

- місце реєстрації одержувача послуг як суб’єкта господарської дія-

льності або місце його постійного чи переважного проживання; 

- місце реєстрації постачальника. 

В останньому випадку, якщо постачальник – нерезидент України, то 

можна стверджувати, що при здійсненні міжнародних транзакцій в цьому ви-

падку йдеться про використання принципу COO. Це твердження частково пі-

дкріплюється ст. 191 щодо операцій з ввезення на митну територію України 

товарів фізичними особами, вартість яких є нижчою за €1000 (через шляхи з 

повітряним сполученням) або за €500 (для всіх інших пунктів пропуску). В 

тому випадку, якщо в іншій державі покупець отримав компенсацію сплаче-

ного там ПДВ, то матиме місце ненавмисна несплата ПДВ і втрата податко-

вих надходжень бюджетом України. 

Але в цьому відношенні законодавство України відповідає європейсь-

кому. Так, з аналізу секції 2 Директиви 2006/112/ЕС виходить, що замінники 

для визначення місця постачання послуг в ЄС ті самі, що і в Україні. Якщо 

орієнтуватися за головним правилом місця визначення поставки послуг, тоб-

то, що місцем постачання товарів слід вважати місце, де постачальник засну-

вав бізнес, або його фіксоване місцезнаходження, з якого здійснюється на-

дання послуг, місце постійного проживання або реєстрації [149, ст.43, с. 16], 

то в цьому випадку також йдеться про використання принципу COO замість 

рекомендованого ОЕСР (табл. 2.4 та 2.5) принципу COD. Водночас, в ст. 44-
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57 Директиви 2006/112/ЕС деталізуються випадки, коли місцем надання пос-

луг є місцеположення їх постачальника, а не місце їх фактичного надання, 

тобто, принцип COD також використовується [149, с. 17-18], що було врахо-

ване в законодавстві України.            

Окремо як в європейському, так і у вітчизняному податковому законо-

давстві виділено послуги туристичних агентів та туроператорів. 

Діяльність туроператорів та туристичних агентів  оподатковується ПДВ 

в місці розташування та реєстрації останніх. Але з аналізу ст. 207 ПКУ, що  

стосується порядку оподаткування туроператорів та турагентської діяльності 

виходить, що в тому разі, якщо зарубіжний партнер такого туроператора або 

туристичного агента продає свої послуги з ПДВ, то клієнт такого туропера-

тора або туристичного агента в Україні сплачує подвійний ПДВ, оскільки в 

Україні така діяльність та послуги оподатковуються ним, а «вхідний імпорт-

ний ПДВ» не компенсується та не відшкодовується. 

Проте якщо порівнювати практику оподаткування туристичних агентів 

та туроператорів в Україні та ЄС, то в цьому сенсі податкове законодавство 

гармонізоване. У загальному вигляді діяльність туроператорів та туристич-

них агентів в Україні оподатковується аналогічно спеціальній схемі, що за-

стосовуються до таких видів діяльності в Європі [149, ст. 306-310]. Тобто, в 

цьому випадку також залишаються можливості, що в ЄС такі види діяльності 

пов’язані з подвійним оподаткуванням ПДВ.   

Щодо такої важливої характеристики ПДВ, як нейтральність (особливо 

– при здійсненні зовнішньої торгівлі), то в Україні ст. 180.2 та 208.2 ПКУ ви-

значено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бю-

джету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі – їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце по-

стачання послуг розташоване на митній території України є одержувач пос-

луг. Одержувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання 

яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основ-
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ною ставкою податку на базу оподаткування. Зазначене положення кореспо-

ндується з рекомендаціями, запропонованими ОЕСР (табл. 2.5). 

Більшість перерахованих вище особливостей ПДВ в Україні «еволюці-

онували» з попередніх нормативно-законодавчих документів України щодо 

цього податку. Проривом у вітчизняному законодавстві, що знайшов відо-

браження саме в ПКУ, можна вважати запровадження електронної звітності. 

Сучасні електронні комунікації дозволяють спростити документообіг 

та оптимізувати витрати часу та коштів на підготовку та подання звітності, в 

тому рахунку – податкової. Проте в Україні частково через технологічні об-

меження, викликані недостатньою розповсюдженістю мережі Інтернет з ви-

сокою швидкістю, частково – через недостатню забезпеченість податкових 

органів, а іноді – і платників податку, комп’ютерною технікою, електронна 

звітність щодо податків використовувалася обмежено, перевага досить довго 

надавалася звітності в паперовій формі.   

З моменту набуття чинності ПКУ в країні йшли роботи, в тому числі – 

зі створення законодавчого підґрунтя – щодо запровадження електронної зві-

тності [123].  Фактично, переломний момент в цій сфері наступив 1 січня 

2015 р., оскільки відповідно до ст. 200
 1

 «Електронне адміністрування подат-

ку на додану вартість» ПКУ [99] та «Порядку електронного адміністрування 

податку на додану вартість» від 16.10.2014 р. № 569 [101] з зазначеного пері-

оду всі податкові накладні та коригування до них мають складатися виключ-

но в електронному вигляді.  

Такий підхід не лише відповідає вимогам Директиви 2006/112/ЕС  [149, 

ст. 217-240], а в перспективі має полегшити аналіз руху товарів, послуг та 

капіталу у міжнародних транзакціях податковими та митними органами, а 

також сприяти оперативному аналізу формування податкових кредитів підп-

риємствами-експортерами з метою виявлення шахрайських схем з незакон-

ного бюджетного відшкодування в України. В разі встановлення тісної інфо-

рмаційної взаємодії між податківцями та митницями України та країн світу, 

наявність в країнах баз даних з відомостями про податкові накладні має дещо 
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спростити процес моніторингу податкових шахрайств у зовнішній торгівлі та 

боротьби з ними.    

Попри значний шлях, який пройшло вдосконалення оподаткування до-

даної вартості в Україні в рамках реалізації зовнішньої фінансової політики 

держави, в ньому все ще залишаються проблемні моменти, що потребують 

приведення у відповідність з міжнародними нормами та нормами ЄС.    

Так, відповідно до ст. 200 ПКУ в Україні реалізовано лише прямий ме-

ханізм нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, зворотній механізм не 

має законодавчого підґрунтя. Хоча, як зазначалося в попередніх пунктах, на-

віть в ЄС цей механізм має обмежене застосування, в Україні доцільно про-

довжити дослідження щодо того, як та у яких випадках з переліку рекомен-

дованих Європейською Комісією можливо його використовувати з метою 

протидії шахрайству. 

 Крім того, фактично, поза увагою вітчизняних законодавців залишили-

ся питання обкладання ПДВ операцій між філіями та дочірніми підприємст-

вами, що розташовані в різних юрисдикціях, а також обкладання ПДВ тран-

закцій в сфері електронної комерції. 

Рекомендації щодо подальшого реформування ПДВ у зовнішньої фі-

нансовій політиці України в контексті європейського та міжнародного досві-

ду обкладання ПДВ будуть наведені далі. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведений в цьому розділі аналіз використання ПДВ у зовнішній фі-

нансовій політиці держави дозволив зробити ряд висновків. 

1. Встановлено, що, по-перше, цей податок імплементувався в подат-

кові системи країн світу як досить простий в адмініструванні та водночас та-

кий, що мав забезпечувати значні податкові надходження до бюджету. По-

друге, з його поширенням у світі виникла потреба в уніфікації правових ра-
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мок та елементів податку з метою протидії податковій конкуренції між краї-

нами, спрощенню здійснення зовнішніх торгових операцій та запобіганню 

проявам податкового шахрайства. 

2. Поширення ПДВ країнами світу відбулося за декілька етапів, роз-

поділ країн за якими запропоновано в роботі з урахуванням геополітичних 

зв’язків, що існували між країнами в різні періоди часу, і змін в економіці 

країн світу, що відбулися в останні 20-30 років: 

1) випробувальний (1960-1977 рр.) – ПДВ вводиться в податкові систе-

ми деяких країн Латинської Америки, Кот-Д’Івуарі, країнах-членах ЄЕС, ча-

сто – в обмеженій формі лише до деяких транзакцій або етапів виробництва;  

2) антикризовий (1980-1990 рр.) – ПДВ вводиться країнами Латинської 

Америки, Південної та Південно-Східної Азії як засіб акумулювання до бю-

джету коштів для боротьби з наслідками фінансово-економічних криз у цих 

регіонах;  

3) трансформаційний (1991-1999 рр.) – розвал СРСР та розрив економі-

чних зв’язків, що існували з цією країною, спонукав 71 країну світу вдоско-

налювати свої податкові системи на шляху розбудови ринкових відносин, в 

тому рахунку – шляхом введення ПДВ;  

4) остаточне закріплення ПДВ у світі (2000-2016 рр.) – більш ніж соро-

карічний досвід застосування ПДВ на практиці довів, що цей податок є до-

сить ефективним та простим, порівняно з податками з обороту та на продажі, 

забезпечує значні надходження до  бюджету, що спонукало уряди країн зі 

слабкими економіками до його введення у податкові системи.   

Ця періодизація не є досконалою, проте вона дає змогу побачити, які 

країни і чому вводили цей податок у свої податкові системи. Зараз єдиним 

виключенням серед розвинутих країн світу, де ПДВ  не використовується, є 

США. Проте його введення в цій країні пов’язано більшою мірою з політич-

ними, ніж економічними міркуваннями. 
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3. Встановлено, що в останні роки надходження від ПДВ складають 

7% ВВП або до 20% податкових надходжень країн-членів ОЕСР, до 10% 

ВВП або 33% загальної суми податкових надходжень країн-членів ЄС. 

Середній рівень стандартних ставок ПДВ у світі наближений до 17-20% 

(мінімальна ставка – в Андоррі (4,5%), максимальна – в Угорщині (27%)), 

проте зазвичай країни використовують окрім стандартної ще 3-4 ставки цьо-

го податку. Виключенням з цього правила є Данія та Нова Зеландія, де вико-

ристовуються лише стандартні ставки, а лідерами за кількістю ставок є Йор-

дан та Іран (7 ставок). Також є і країни з «плаваючими» ставками, що зміню-

ються від 0% до 500% (наприклад, Бангладеш). 

Таке різноманіття є ознакою того, що процес уніфікації податкових си-

стем країн світу щодо застосування ПДВ є далеким від завершення. Для по-

долання існуючих розбіжностей потрібним є міжнародний інститут правово-

го забезпечення використання ПДВ у фінансовому регулюванні зовнішніх 

торговельних операцій. 

4. Визначено, що перші спроби створення такого інституту були зроб-

лені в межах ЄЕС та його наступника – ЄС. Загальноєвропейське законодав-

ство стосується членів цього об’єднання, тому має лише регіональний харак-

тер попри те, що  є обов’язковим для виконання всіма країнами-членами. 

Функцію створення дійсно міжнародного, глобального інституту пра-

вового забезпечення використання ПДВ у фінансовому регулюванні зовніш-

ніх торговельних операцій взяла на себе ОЕСР. Розробки цієї організації є не 

стільки обов’язковими для виконання, скільки рекомендаціями з вдоскона-

лення національних систем ПДВ, проте вони дозволяють виявити, в якому 

напрямі розвивається цей податок щодо зовнішньоторговельних транзакцій, 

та використати напрацювання цієї організації при вдосконаленні національ-

них систем ПДВ та скорегувати зовнішню фінансову політику держав. 

5. Головними внесками ОЕСР у правове забезпечення використання 

ПДВ у фінансовому регулюванні зовнішньої торговлі стали: вимога щодо 

нейтральності ПДВ (ПДВ не має перешкоджати торговим відносинам та де-
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стимулювати міжнародну торгівлю), розробка «головного правила» щодо 

встановлення місця оподаткування транзакцій (місце оподаткування зовніш-

ньоторговельних транзакцій типу В2В знаходиться там, де розташований клі-

єнт) та «ділових угод», як інструменту підкріплення того, що транзакція мала 

місце та її деталей.       

6. Як показав аналіз, Україна з моменту введення ПДВ у свою подат-

кову систему і на цей час пройшла значний шлях з удосконалення та розвит-

ку цього податку. В країні поступово використовувалося 4основних норма-

тивно-законодавчих документа, що регулювали застосування ПДВ як у внут-

рішній, так і у зовнішній торгівлі. Наразі можна стверджувати, що у вітчиз-

няній системі ПДВ в цілому враховано більшість положень європейського 

законодавства та рекомендацій ОЕСР щодо зазначеного податку. 

7. В останні роки найбільшим досягненням у розвитку ПДВ в Україні 

можна вважати запровадження електронного адміністрування. Це нововве-

дення не лише відповідає вимогам Директиви 2006/112/ЕС, а в перспективі 

має полегшити аналіз руху товарів, послуг та капіталу у міжнародних тран-

закціях податковими та митними органами, сприяти оперативному аналізу 

формування податкових кредитів підприємств-експортерів з метою виявлен-

ня податкових шахрайств із незаконного бюджетного відшкодування всере-

дині України та моніторингу і протидії шахрайству у зовнішній торгівлі за 

умови інформаційного обміну між податковими та митними органами Украї-

ни та її іноземних партнерів.    

8. Визначено, що у вітчизняному законодавстві залишаються пробле-

ми, які потребують приведення у відповідність з міжнародними нормами та 

нормами ЄС. Вони стосуються проблем за елементами будови подат-

ку(застосування принципу COO щодо деяких операцій, невикористання в 

країні зворотного механізму нарахування зобов’язань з ПДВ); проблем за мі-

сцем виникнення податкових зобов’язань (неоднозначність визначення місця 

оподаткування операцій, відсутність механізму обкладання ПДВ транзакцій в 

сфері електронної комерції ); проблем, пов’язаних з визначенням суб’єктів 
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оподаткування (відсутність регламентації обкладання ПДВ операцій між 

структурними підрозділами та пов’язаними підприємствами); проблем, 

пов’язаних з використанням шахрайських схем (незаконне відшкодування 

ПДВ при експорті, зменшення податкових зобов’язань при імпорті тощо).  

Напрями подолання окремих проблем будуть розглянуті далі. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в ро-

ботах [43; 76; 78]. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПДВ У ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВІЙ ПО-

ЛІТИЦІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Напрями реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці дер-

жави 

 

Оскільки Україною ратифіковано «Угоду про асоціацію  

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-

рони» [50], то уряд країни при розробці як національної, так і зовнішньої фі-

нансової політики має враховувати положення зазначеної Угоди. Зокрема, 

гл. 4 ст. 351 Угоди підкреслюється, що сторони мають співпрацювати з ме-

тою забезпечення ефективного збору ПДВ, протидії ухиленню від його спла-

ти та реалізації шахрайських схем. А ст. 353 визначено, що в Україні має від-

буватися поступове наближення структури оподаткування до європейської. 

В попередньому розділі було доведено, що в цілому в Україні вже здій-

снено багато заходів щодо наближення вітчизняного ПДВ до європейського, 

проте все ще залишаються проблемні моменти. 

Зокрема, досі не знайшло в ПКУ відображення обкладання ПДВ опера-

цій у сфері електронної комерції. 

Електронна комерція впродовж останніх 20 років стає все більш важ-

ливою у світі. Наприклад, у США досі 94% всіх покупок кінцевими спожива-

чами здійснюється у традиційних магазинах, проте очікується, що обсяг роз-

дрібних торгових операцій, здійснюваних за допомогою електронної комер-

ції, щорічно зростатиме на 17%, і становитиме $414 млрд у 2018 р. [191].    

В Україні ринок електронної комерції перебуває на етапі становлення. 

Тим не менш, за період з 2005 по 2012 р. кількість онлайн-магазинів в країні 

зросла з приблизно 500 одиниць майже у 60 разів [14]. 
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За оцінками компанії Ekos Global ринок електронної комерції у 2014 р. 

становив $1,6 млрд. Зважаючи на складну економічну та політичну ситуацію 

за прогнозами Української асоціації директ-маркетингу, у 2015 р. обсяг рин-

ку електронної комерції мав скоротитися приблизно на 45% (до $1,1 млрд) 

[42].  

Наведені показники обсягів електронної комерції, звичайно, менше, 

ніж у США, або навіть у сусідніх з Україною Польщі ($4,7 млрд) та Російсь-

кій Федерації ($17,5 млрд) [42]. Але, якщо врахувати, що у 2014 р. обсяги ро-

здрібного товарообороту підприємств (з урахуванням ресторанного госпо-

дарства) за офіційними даними становили 438 млрд грн [37] або $36,9 млрд 

за середньорічним курсом долара США [93], наведені вище цифри є досить 

визначними. 

Потрібно зауважити, що падіння обсягів продажів у вітчизняних он-

лайн-магазинах у 2015 р. частково пояснюється девальвацією гривні та ско-

роченням купівельної спроможності громадян, а частково – переорієнтацією 

українських споживачів на зарубіжні ринки, де ті самі або аналогічні товари 

можна отримати за меншу ціну, особливо – у китайських онлайн -магазинах. 

В останні роки взагалі спостерігається зростання обсягів купівлі това-

рів та послуг громадянами України в зарубіжних онлайн-магазинах, що по-

яснюється розвитком останніх. Наприклад, у відомих у світі міжнародних 

онлайн -магазинах ASOS та iHerb пропонується інтерфейс щонайменше на 

російській мові, та міжнародна доставка товарів в Україну, значно активізу-

валася в цьому сенсі китайська електронна торгівельна платформа AliExpress. 

Тому зарубіжні онлайн-магазини стають більш доступними не лише грома-

дянам України, що добре розуміють англійську мову, але будь-яким фізич-

ним особам, що мають доступ до мережі Internet та платіжну картку. 

Враховуючи такий стрімкий розвиток електронної комерції, залиша-

ється незрозумілим, чому цей напрям торгівлі в Україні (як в її межах, так і 

щодо імпортно-експортних операцій) тривалий час залишався поза увагою 

урядовців. 
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Лише наприкінці 2015 р. відбулося законодавче оформлення електрон-

ної комерції з прийняттям Закону України «Про електронну комерцію» [47].   

У цьому Законі визначено основні поняття електронної торгівлі, зокре-

ма – «електронна угода», «електронне повідомлення», «інтернет-магазин» 

(спосіб для реалізації товару шляхом електронної угоди). Також в даному За-

коні визначено організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної 

комерції в Україні, права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної 

комерції, встановлено порядок здійснення електронних правочинів із засто-

суванням інформаційно-телекомунікаційних систем. Проте в ньому не йдеть-

ся про особливості оподаткування операцій, здійснених у сфері електронної 

комерції.  

І хоча в ст. 1 Директиви  2000/31/EC (Директива ЄС щодо електронної 

комерції) також зазначається, що вона не стосується питань оподаткування, 

проте водночас положення Директиви 2006/112/ЕС є досить широкими, що 

дозволяють охопити нею і питання, пов’язані з електронною торгівлею. 

Зважаючи на це, а також для більшої зручності платників податків до-

цільно внести доповнення та зміни до Розділу V ПКУ. «Податок на додану 

вартість».  

Так, ст. 14 «Визначення понять» ПКУ слід розширити, шляхом визна-

чення понять, що стосуються електронної комерції, а саме ввести у цю стат-

тю такий пункт:  

«14.1.56
3
. терміни, що стосуються електронної комерції, а саме: «елект-

ронна комерція», «електронна торгівля», «електронний договір», «інтернет-

магазин», «інформаційні електронні послуги», «реалізація товару дистанцій-

ним способом», «суб’єкт електронної комерції», – вживається у значенні, на-

веденому в Законі України «Про електронну комерцію».   

Виходячи з факту існування та поширення електронної комерції, а та-

кож того, що зовнішньоторговельні операції здійснюються за посередницт-

вом поштових та інших служб доставки, доцільно конкретизувати ст. 180 

ПКУ «Платники податків» (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1. 

Пропозиції щодо внесення змін у ст. 180 «Платники податків»  

Розділу V. «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України 

Поточна редакція Зміни, що пропонуються 

180.1. Для цілей оподаткування пла-

тником податку є: 

1) будь-яка особа, що провадить або 

планує провадити господарську діяльність і 

реєструється за своїм добровільним рішен-

ням як платник податку у порядку, визна-

ченому статтею 183 цього розділу; 

… 

3) будь-яка особа, що ввозить товари 

на митну територію України в обсягах, які 

підлягають оподаткуванню, та на яку пок-

ладається відповідальність за сплату подат-

ків у разі переміщення товарів через митний 

кордон України відповідно до Митного ко-

дексу України … 

 

180.1. Для цілей оподаткування пла-

тником податку є: 

1) будь-яка особа, що провадить або 

планує провадити господарську діяльність, 

в тому рахунку – у сфері електронної ко-

мерції і електронної торгівлі, і реєстру-

ється за своїм добровільним рішенням як 

платник податку у порядку, визначено-

му статтею 183 цього розділу; 

… 

3) будь-яка особа, що ввозить товари 

на митну територію України, в тому раху-

нку – за посередництвом поштових орга-

нізацій та служб доставки у вигляді між-

народних поштових та експрес-

відправлень, у тому рахунку – придбаних 

у закордонних інтернет-магазинах та че-

рез інші види електронної торгівлі, в об-

сягах, які підлягають оподаткуванню, та на 

яку покладається відповідальність за сплату 

податків у разі переміщення товарів через 

митний кордон України відповідно до Мит-

ного кодексу України … 

 

Джерело: власні розробки автора.  

 

Також слід уточнити ст. 191  ПКУ «Особливості визначення бази опо-

даткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжна-

родних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, 

та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами 

у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» (табл. 3.2). Для ефекти-

вного використання адміністративних ресурсів пропонується при оподатку-

ванні придбаних в зарубіжних інтернет-магазинах товарів керуватися поло-

женнями ст. 196.1.17 ПКУ: при ввезенні на митну територію України товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 150 євро, такі операції не є 

об’єктом оподаткування, інакше – слід керуватися положеннями Митного 

кодексу, та використовувати ставки податків, визначені ст. 194 ПКУ.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page25#n4409
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page25#n4409
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Таблиця 3.2. 

Пропозиції щодо внесення змін у ст. 191  

Розділу V. «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України 

Поточна редакція Зміни, що пропонуються 

191.1.1. У разі ввезення на митну те-

риторію України у міжнародних поштових 

та експрес-відправленнях, у несупроводжу-

ваному багажі товарів базою оподаткування 

є їх фактурна вартість, визначена відповід-

но до статей 234 та 374 Митного кодексу 

України, з урахуванням мита та акцизного 

податку, що підлягають сплаті. 

 

 

 

191.1.2. Датою виникнення податко-

вих зобов’язань у разі ввезення товарів на 

митну територію України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях, у не-

супроводжуваному багажі є дата подання 

контролюючому органу документа, який 

використовується замість митної декларації. 

 

 

 

191.1.3. При визначенні бази оподат-

кування для товарів, що ввозяться на митну 

територію України у міжнародних пошто-

вих та експрес-відправленнях, у несупрово-

джуваному багажі, перерахунок іноземної 

валюти у валюту України здійснюється за 

курсом валюти, визначеним відповідно до 

статті 39
1
 цього Кодексу. 

 

 

 

… 

191.3. Фактурна вартість товарів, які 

ввозяться на митну територію України у 

міжнародних поштових та експрес-

відправленнях, у несупроводжуваному ба-

гажі, фізичними особами у ручній поклажі 

та/або у супроводжуваному багажі, визна-

чається відповідно до Митного кодексу 

України. 

191.1.1. У разі ввезення на митну те-

риторію України у міжнародних поштових 

та експрес-відправленнях, у тому рахунку 

– придбаних у закордонних інтернет-

магазинах та через інші види електронної 

торгівлі, у несупроводжуваному багажі то-

варів базою оподаткування є їх фактурна 

вартість, визначена відповідно до статей 

234 та 374 Митного кодексу України, з ура-

хуванням мита та акцизного податку, що 

підлягають сплаті. 

191.1.2. Датою виникнення податко-

вих зобов’язань у разі ввезення товарів на 

митну територію України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях, у тому 

рахунку – придбаних у закордонних інте-

рнет-магазинах та через інші види елект-

ронної торгівлі, у несупроводжуваному 

багажі є дата подання контролюючому ор-

гану документа, який використовується за-

мість митної декларації. 

191.1.3. При визначенні бази оподат-

кування для товарів, що ввозяться на митну 

територію України у міжнародних пошто-

вих та експрес-відправленнях, у тому раху-

нку – придбаних у закордонних інтернет-

магазинах та через інші види електронної 

торгівлі, у несупроводжуваному багажі, 

перерахунок іноземної валюти у валюту 

України здійснюється за курсом валюти, 

визначеним відповідно до статті 39
1
 цього 

Кодексу. 

… 

191.3. Фактурна вартість товарів, які 

ввозяться на митну територію України у 

міжнародних поштових та експрес-

відправленнях, , у тому рахунку – придба-

них у закордонних інтернет-магазинах та 

через інші види електронної торгівлі, у 

несупроводжуваному багажі, фізичними 

особами у ручній поклажі та/або у супрово-

джуваному багажі, визначається відповідно 

до Митного кодексу України. 

  

Джерело: власні розробки автора. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5503-17/paran746#n746
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3232#n3232
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3232#n3232
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5503-17/paran746#n746
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5503-17/paran746#n746
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3232#n3232
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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Залишається ще неохопленим питання постачання на митну територію 

України товарів в електронній формі: книг, музичних файлів, програмного 

забезпечення тощо. 

Проте в цьому випадку виникає одразу декілька проблем: відстеження 

інформаційних потоків з метою визначення того, що саме придбано, де зна-

ходиться споживач продукції та її вартість, а також питання прав власності 

на інтелектуальний капітал, яким можуть виступати такі товари в електрон-

ній формі, та інші суміжні права. Крім того, якщо виходити з тієї самої логі-

ки, що і при оподаткуванні товарів, які потрапляють на митну територію 

України та мають фізичну, матеріальну форму, то можна припустити, що ва-

ртість більшості здійснюваних у сфері електронної торгівлі зовнішньоторго-

вельних операцій, що мають вигляд саме електронних джерел та де кінцевим 

споживачем виступають  фізичні особи, навряд перевищуватиме позначку 

150 євро. Тому спроби моніторингу та оподаткування таких операцій є недо-

цільними з адміністративної та фінансової точок зору. 

Але якщо, наприклад, постачається унікальне програмне забезпечення 

тощо, вартість таких товарів та послуг може бути вище за 150 євро. В такому 

разі при оподаткуванні таких товарів (послуг) можливо доцільно розглядати 

їх як визначені у ст. 186.2.3 п. «д» ПКУ «телекомунікаційні послуги» та опо-

датковувати відповідно. 

Загалом, проблема оподаткування операцій з міжнародної електронної 

торгівлі товарами та послугами в електронній формі є дуже складною та пот-

ребує подальших досліджень не лише в Україні, але, як свідчать узагальнені 

в розділі 2 цієї роботи дослідження ОЕСР та європейських фахівців, і у про-

відних країнах світу.       

Ведення податкового обліку в частині ПДВ у головному підприємстві 

та його філіях, так само, як і обкладання ПДВ операцій між філіями одного 

підприємства та філіями і головним підприємством  (особливо розташовани-

ми у різних країнах) – це ще одна невирішена проблема в Україні. 
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Наразі норми вітчизняного законодавства щодо оподаткування філій та 

головного підприємства більшою мірою були розроблені щодо податку на 

прибуток, а щодо ПДВ залишається багато невирішених проблем. 

Так, виходячи з норм українського законодавства, до 1 січня 2015 р. 

філії, розташовані на території іншої, ніж головне підприємство, територіа-

льної громади, могли виступати окремими платниками податку на прибуток 

(пп. 133.1.5 ПКУ [99, 39]). Якби такий самий підхід застосовувався і по від-

ношенню до ПДВ, то це би відповідало пропозиціям щодо обкладання ПДВ 

операцій між філіями, запропонованим ОЕСР [184, ст. 7,9].   

В такому випадку філії мали б здійснювати звітну діяльність, аналогіч-

ну  тому, що здійснює окремий платник податку (ведення обліку доходів і 

витрат, нарахування амортизації, облік «вхідного» та «вихідного» ПДВ, 

складання та подання податкової звітності, податкових накладних тощо). 

Проте за нормами ПКУ, філії не можуть отримати статус платника 

ПДВ, а з 1 січня 2015 р. філії (структурні підрозділи) були позбавлені і права 

нарахування та сплати податку на прибуток незалежно від головного підпри-

ємства [39].   

Але якщо філії (структурні підрозділи) провадять самостійну діяль-

ність, головне підприємство має право делегувати їм ведення податкового 

обліку в частині ПДВ [19]. 

Це положення додатково було підкріплено Наказом Міністерства фі-

нансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання 

податкової звітності з податку на додану вартість» від 23 вересня 2014 р. 

№ 966 [86] та Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження 

форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на до-

дану вартість» від 28 січня 2016 р. № 21 [87], що прийшов йому на зміну. 

За цими документами, якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії 

здійснюють операції з постачання товарів або надання послуг та проводять 

розрахунки з постачальниками та споживачами, то головне підприємство, що 
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зареєстроване як платник податку, може делегувати філії  або структурному 

підрозділу право складання податкових накладних.  

Для цього кожній філії  (структурному підрозділу) слід присвоїти 

окремий цифровий номер, про що потрібно письмово повідомити контролю-

ючий орган за місцем реєстрації такої філії (структурного підрозділу) як пла-

тника ПДВ. 

З цією метою головні підприємства надають повідомлення про делегу-

вання філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових наклад-

них. Проте здійснити таке делегування головне підприємство може лише тим 

філіям, що мають код ЄДРПОУ та, відповідно, відомості щодо яких внесено 

до ЄДРПОУ. 

Тобто, для того, щоб філія одержала право виписки податкових накла-

дних, головне підприємство має діяти за таким алгоритмом: 

1) видати наказ про делегування філії, що має код ЄДРПОУ, права ви-

писки податкових накладних; 

2) присвоїти філії окремий цифровий код (номер, шифр); 

3) повідомити податковий орган про прийняте рішення шляхом подан-

ня разом з декларацією за звітний період, в якому було прийнято рішення про 

делегування, повідомлення про делегування філіям (структурним підрозді-

лам) права виписки податкових накладних. 

При цьому  в Положенні про філію або в іншому внутрішньому доку-

менті підприємства бажано обумовити особливості виписки податкових на-

кладних філією [31]. 

Водночас, як пояснюють фахівці Державної фіскальної служби Украї-

ни, безпосередньо сплата ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ прово-

диться головним підприємством, яке зареєстровано платником ПДВ з ураху-

ванням показників діяльності відокремленого підрозділу [33]. 

Тобто, в Україні філії (структурні підрозділи) мають можливість лише 

виписувати податкові накладні, а звітність та розрахунки з бюджетом зали-

шаються в компетенції виключно головного підприємства. 



111 

В такому рахунку можна припустити, що внутрішні операції між голо-

вним підприємством та філіями фактично залишаються поза зоною обкла-

дання ПДВ. Можливо, у випадку розміщення головного підприємства та фі-

лій в межах України ця проблема не є надзвичайно актуальною. Проте у ви-

падку, коли головне підприємство та філії розташовані в різних юрисдикціях 

(в Україні і поза її межами) виникають питання щодо того, чи слід вважати 

такі операції експортом або імпортом та, відповідно, здійснювати відшкоду-

вання «вхідного» ПДВ або обкладати ПДВ товари (послуги), що передаються 

на митну територію України. Крім того, зважаючи на чинне законодавство, у 

випадку, якщо філії розташовані в Україні, а головне підприємство – за її 

межами, та філіям надана можливість виписувати податкові накладні, то мо-

же виникнути ситуація, коли бюджет України втратить надходження від ПДВ 

за операціями, здійснюваними філіями в Україні через те, що сплату цього 

податку має здійснювати головне підприємство та через різницю у застосу-

ванні ПДВ у різних країнах. 

Зважаючи на це, представляється доцільним внести такі зміни в подат-

кове законодавство України: 

1) передбачити можливість для філій (дочірніх підприємств, структу-

рних підрозділів) можливість не лише делегування права виписки податко-

вих накладних, але і формування звітності з ПДВ та сплати цього податку до 

бюджету, виходячи з показників діяльності такого підрозділу;  

2) розробити механізми реєстрації філій (дочірніх підприємств, струк-

турних підрозділів) не лише як структурних одиниць головного підприємст-

ва, що мають право виписки податкових накладних, але і таких, що мають 

право формування звітності з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, ви-

ходячи з показників діяльності такого підрозділу; 

3) розширити в ПКУ перелік можливих платників ПДВ за рахунок ві-

докремлених філій (дочірніх підприємств, структурних підрозділів), яким  

головне підприємство делегувало право виписки податкових накладних, фо-
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рмування звітності з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, виходячи з 

показників діяльності такого підрозділу; 

4) розробити механізми обкладання ПДВ транзакцій між головним пі-

дприємством та філіями. 

Слід зазначити, що підґрунтя для реалізації другого пункту рекоменда-

цій  щодо змін податкового законодавства вже частково створено. Так, у 

ст. 15 ПКУ зазначено, що відокремлені підрозділи юридичних осіб можуть 

бути платниками податків. Тому залишається деталізувати цей пункт по від-

ношенню до обкладання ПДВ філій (дочірніх підприємств, структурних під-

розділів). 

Щодо останнього пункту, то, як зазначалося в попередньому розділі, 

ОЕСР пропонує для операцій між головним підприємством та його філіями 

(дочірніх підприємств, структурних підрозділів) модифікувати механізм тра-

нсферного ціноутворення, який вже застосовується в країнах-членах цього 

об’єднання щодо податків на прибуток (корпоративних податків).  

В Україні, відповідно до ст. 39 ПКУ, також використовується механізм 

трансфертного ціноутворення, який застосовується у разі визначення сум 

оподатковуваного прибутку та, відповідно, розміру податку на прибуток, що 

підлягає сплаті до бюджету, у випадку здійснення операцій у тому рахунку 

між пов’язаними особами - нерезидентами.   

Тому в Україні з метою більшої інтеграції у міжнародну та європейську 

спільноти та уніфікації законодавства щодо ПДВ в рамках визначення на-

прямів подальшого вдосконалення зовнішньої фінансової політики держави 

доцільно і далі вивчати досвід країн-членів ОЕСР та ЄС у сфері обкладання 

ПДВ операцій між філіями (дочірніми підприємствами, структурними під-

розділами) та, відповідно, розвивати вітчизняне податкове законодавство. 

Хоча, як зазначено в [155] та в п. 2.2 цієї роботи, остаточне вирішення цієї 

проблеми в ОЕСР та ЄС є віддаленою перспективою.  

Щодо боротьби з шахрайськими схемами та ухиленням від сплати ПДВ 

в Україні слід зазначити таке.  
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У 2016 р. міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young провела до-

слідження щодо визначення рівня корупції у країнах світу. Під час дослі-

дження було опитано 4100 представників різних компаній у 41 країні світу 

(країни Азії, Західної та Східної Європи, Латинської Америки, Африки). В 

результаті було встановлено, що за оцінками респондентів, найвищий рівень 

корупції в бізнесі спостерігається в Україні. Росія в цьому рейтингу займає 

16 позицію, найнижчий рівень корупції – в Норвегії, Данії та Фінляндії [156]. 

Серед причин такого явища в Україні фахівці Ernst & Young зазнача-

ють як особливості менталітету населення, коли хабарі не вважаються чи-

мось незвичним [156, с. 36], так і недостатні зусилля уряду країни щодо бо-

ротьби з корупцією на всіх рівнях влади та суспільства. За даними компанії 

Ernst & Young в Україні у 2016 р. 0% опитаних респондентів вважали, що ор-

гани влади спроможні висунути звинувачення та ефективно покарати коруп-

ціонерів [156, с. 37]. 

Тісно пов’язаними з рівнем корупції є обсяги тіньового сектору еконо-

міки:   кореляція між зазначеними показниками за окремими оцінками стано-

вить 82% [55, c. 34]. Відповідно, високий рівень тіньової економіки в країні 

знижує надходження від ПДВ до її бюджету.  

Як зазначалося в розділі 2 цієї роботи, в країнах-членах ЄС засобом бо-

ротьби з «тінню», «сірим» імпортом та ухиленням від сплати ПДВ є викорис-

тання механізму зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ. 

В Україні спроби ввести такий механізм  здійснювалися у 2010 р.: гру-

па народних депутатів висунула на розгляд Верховної Ради проект Податко-

вого кодексу, в якому пропонувалося застосовувати механізм зворотного на-

рахування зобов’язань з ПДВ на всі операції, тобто – замінити ним прямий 

механізм [116].  

В  розділі 2 цієї роботи вже було зазначено, що в такому разі ПДВ фак-

тично перетворюється на податок на роздрібні продажі, що не гарантує дер-

жаві збільшення надходжень від нього за рахунок зменшення кількості спроб 

ухилитися від його сплати, а навпаки – його застосування може привести до 
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більших втрат бюджетних надходжень, та суперечить законодавству ЄС. Бі-

льше того, оскільки такий механізм пов'язаний зі значними витратами коштів 

та часу на підготовку відповідної документації [23], то запровадження такого 

механізму на загальній основі може призвести до невдоволення платників 

податків фінансовою політикою уряду та посилити тенденції до тінізації еко-

номіки країни.  

Більш доцільним в Україні як з позицій аналізу європейського досвіду, 

так і з урахуванням особливостей інституціонального середовища країни, є 

запровадження механізму зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ до де-

яких операцій та (або) на деякі товари (послуги). 

Аналіз європейського досвіду застосування механізму зворотного на-

рахування податкових зобов’язань свідчить про те, що на практиці цей меха-

нізм застосовується переважно за трьома основними напрямами (хоча пере-

лік таких операцій ширший): 

1) постачання будівельних робіт, включаючи послуги з ремонту, при-

бирання, технічного обслуговування, перебудови та знесення (17 країн-

членів ЄС);   

2) постачання вживаних матеріалів, брухту, промислових і непромис-

лових відходів (23 країни-члена ЄС);   

3) квоти на викиди парникових газів (21 країна-член ЄС) [158,  c. 8-11, 

23, 119]. 

Застосування зворотного механізму щодо інших дозволених законодав-

ством ЄС операцій (як от, операції з золотом, в тому рахунку – інвестицій-

ним, нерухомістю, електронними приладами тощо), є вкрай обмеженим. Та-

кож слід зазначити, що щодо операцій з квотами на викиди парникових газів 

в ЄС зворотний механізм може застосовуватися до 2015 р. [23]. Тому в Укра-

їні з огляду на інтеграційні процеси розглядати цей варіант застосування да-

ного механізму неактуально. Водночас, якщо ємність ринку таких квот в 

Україні та поза її межами буде значною, то може буде доцільним провести 

дослідження щодо застосування до цих операцій зворотного механізму нара-
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хування податкових зобов’язань з ПДВ та у разі позитивного результату по-

дати до Європейської комісії прохання та економічне обґрунтування щодо 

необхідності застосування в країні такого механізму до вказаних операцій як 

засобу протидії шахрайству з ПДВ у цій сфері.   

Щодо перших двох видів операцій, на які в ЄС розповсюджується дія 

механізму зворотного нарахування податкових зобов’язань, то доцільність 

його застосування до них в Україні також потребує ґрунтовної аргументації. 

З одного боку, переробна промисловість (в якій, в тому рахунку, мо-

жуть здійснюватися операції з постачання вживаних матеріалів, брухту, про-

мислових і непромислових відходів) та будівництво є одними з найбільш «ті-

нізованими» секторами вітчизняної економіки. За деякими оцінками, у 2014-

2015 рр. переробна промисловість займала третє, а будівництво – п’яте місця 

за відсотком компаній, що знаходилися у тіні [30]. 

Ринок металобрухту в Україні є найбільш корумпованим та тіньовим 

[119], проте до 2014 р. в країні діяло обмеження щодо обсягів експорту мета-

лобрухту. Це, з одного боку, сприяло зменшенню спроб незаконного відшко-

дування ПДВ за експортними операціями з металобрухтом, а з іншого – при-

звело до переорієнтації вітчизняного ринку металобрухту з експортних пос-

тавок на внутрішнє споживання металургійними підприємствами, які, за оці-

нками, мають найнижчий рівень тіні та відповідно, ухилень від сплати пода-

тків [129]. Тому, навіть попри негативні явища у вигляді тінізації ринку ме-

талобрухту, можна припустити, що відбувалося збільшення обсягів вироб-

лення продукції національною металургійною промисловістю, тобто – про-

дукції з більш високою часткою доданої вартості, ніж металобрухт. Відпові-

дно, у разі експорту такої продукції можна було очікувати на збільшення ек-

спортної виручки та валютних надходжень до бюджету, а при реалізації про-

дукції вітчизняних металургійних підприємств на внутрішньому ринку – збі-

льшення надходжень ПДВ до бюджету країни.  

Відміна обмеження експорту металобрухту в Україні за оцінками приз-

вела до втрати 100-150 млн. валютних надходжень від металургійної галузі 
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[129]. Відповідно, скорочуються і обсяги надходжень податків до бюджету, 

сплачуваних цією галуззю.  

Водночас, збільшення обсягів експорту металобрухту (з 636 тис. т у 

2008 р. та 255 тис. т у 2013 р. [119] до 1-1,2 млн т у 2014 і 2015 рр. за рекоме-

ндованого експертами обсягу у 200-300 тис. т [129]) створює додаткові мож-

ливості для несумлінних платників ПДВ реалізовувати шахрайські схеми з 

цим податком та незаконно вимагати повернення експортного ПДВ.  

Зважаючи на це, представляється, що для розвитку вітчизняної еконо-

міки та зменшення обсягів шахрайств з операціями з металобрухтом, в Укра-

їні доцільно розглянути можливість повторного запровадження обмежень 

щодо експорту металобрухту. Водночас, враховуючи специфіку національно-

го ринку металобрухту та металургії, механізм зворотного нарахування зо-

бов’язань з ПДВ на операції з металобрухтом може бути доцільно запрова-

джувати при деякій стабілізації економіки в країні та зниженні рівня корум-

пованості і лише після аналізу того, з якими втратами та адміністративними 

складностями для металургійних підприємств-платників податків буде 

пов’язане запровадження такого механізму на ці операції. Останнє обумов-

лено тим, що надмірне (або додаткове) навантаження на великі підприємства, 

що є крупними платниками податків та забезпечують значну кількість робо-

чих місць, може негативно позначитися на їх діяльності, привабливості галузі 

для інвесторів і, як наслідок, в перспективі призвести до скорочення обсягів 

надходження податків (в тому рахунку – ПДВ) до бюджету країни.  

Більш перспективними операціями, до яких може застосовуватися ме-

ханізм зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ в Україні є постачання бу-

дівельних робіт, включаючи послуги з ремонту, прибирання, технічного об-

слуговування, перебудови та знесення та  операції з купівлею-продажем еле-

ктронних товарів (чипів, смартфонів, мобільних телефонів тощо). Як зазна-

чалося вище та в попередньому розділі цієї роботи, рівень «тіні» в цих сфе-

рах є досить високим, а відстеження факту виконання таких операцій (поста-

чання товарів) може вимагати значних витрат фінансових та адміністратив-
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них ресурсів уряду (контроль з боку податківців, митних органів, у випадку з 

будівельними роботами – залучення технічних спеціалістів до оцінки прове-

дених робіт).  

Застосування механізму зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ 

щодо останнього виду операцій передбачено вимогами ЄС і є доцільним ще з 

тієї позиції, що ринок малої за розмірами електронної техніки в Україні зрос-

тає. Наприклад, обсяги її продажів у 2016 р. мають зрости орієнтовно на 10% 

порівняно з 2015 р., а в цілому обсяг ринку електроніки в Україні оцінюється 

приблизно в 50 млрд грн [199]. В такому разі лише від цього сектору продаж 

надходження ПДВ мали б становити у 2016 р. біля 8 млрд. грн.  

Водночас при застосуванні механізму зворотного нарахування зо-

бов’язань з ПДВ щодо електронних товарів потрібно врахувати особливості 

менталітету українців, які воліють ухилитися від сплати податку або іншим 

чином зменшити його ціну, навіть, якщо це означатиме втрату права на гара-

нтійне обслуговування або повернення неякісного товару.  Тобто, за умови 

введення механізму зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ залишати-

меться вірогідність того, що частина операцій з електронікою в Україні за-

лишатиметься «в тіні». 

Щодо пропозицій окремих авторів щодо можливостей застосовувати 

механізм зворотного нарахування зобов’язань з ПДВ по відношенню до опе-

рацій з постачання сільськогосподарської продукції [119], то як в ЄС, так і в 

Україні по відношенню до цих операцій застосовуються особливі режими 

оподаткування. Тому запровадження в Україні додатково до цих режимів ще 

і зазначеного механізму є невиправданим як з позицій законодавства ЄС, так 

і з позицій ускладнення звітності вітчизняних виробників сільськогосподар-

ської продукції та адміністративного контролю за такими операціями.  
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3.2. Оцінка наслідків впливу змін у ставці ПДВ на обсяги бюджетних 

надходжень   

 

В теорії оподаткування підкреслюється, що ПДВ є найбільш ефектив-

ним (в тому числі – щодо зовнішньоторговельних операцій), якщо в країні 

використовується лише одна ставка цього податку, не має звільнень від ньо-

го, пільг зі сплати тощо [176, с. 1]. Проте в попередніх розділах було доведе-

но, що практично у всіх країнах світу (враховуючи Україну), де використову-

ється ПДВ, існує декілька ставок з цього податку, звільнення та пільги з ньо-

го. 

Така диференціація в більшості випадків дозволяє урядам враховувати 

у своїй зовнішній та внутрішній фінансовій політиці інтереси соціально-

незахищених верств населення (у випадку використання знижених ставок), 

захищати інтереси стратегічно важливих для країн підприємств та навіть ці-

лих галузей економіки або (у випадку країн з федеративним урядом, як от 

Бразилія) створювати преференційні умови для переміщення великих вироб-

ництв та підприємств з одного штату до іншого та, таким чином, підвищува-

ти надходження податків до своїх бюджетів.   

Крім цього, використання підвищених  ставок ПДВ має сприяти раціо-

нальному використанню ресурсів (якщо вони застосовуються, наприклад, до 

енергоресурсів, як в Бразилії), скорочувати споживання шкідливих товарів та 

послуг (наприклад, алкоголю, тютюну) або збільшувати тягар цього податку 

на заможні верстви населення (у випадку обкладання ним предметів розкоші, 

як от ювелірні вироби, елітні автівки, дизайнерський одяг тощо).    

В Україні, де використовуються стандартна та знижені ставки, на дум-

ку вітчизняних науковців, диференціація ПДВ виступає соціально справед-

ливим напрямком реструктуризації податкової політики. Даний підхід обу-

мовлює збільшення сукупного попиту на товари і послуги та зниження соціа-

льної напруженості, оскільки передбачає, що більше будуть платити ті, хто 

здатний споживати дорожчу за вартістю продукцію або продукцію, небезпе-
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чну для здоров'я [10, с. 189]. У той же час ефективне використання диферен-

ційованих ставок ПДВ може сприяти зниженню податкового тиску на грома-

дян з низьким рівнем доходів, тому що питома вага витрат на споживання в 

загальній сумі витрат у них найбільша. В цілому, як було доведено в розділі 

2, така позиція не суперечить міжнародній та європейській практиці застосу-

вання ПДВ. 

Проте, зважаючи на намагання уряду України більше інтегруватися до 

ЄС та налагодити торгівельні зв’язки з країнами світу в рамках здійснення 

зовнішньої фінансової політики, а також необхідність поповнення дохідної 

частини бюджету країни, залишаються питання щодо загального рівня ПДВ 

на тлі реальних та потенційних країн-торгових партнерів і країн-членів ЄС  і 

щодо його впливу на надходження цього податку до бюджету України з ура-

хуванням впливу на соціально-незахищені верстви населення. 

Вирішити ці питання та визначити можливі напрями зміни ставок ПДВ 

можливо шляхом застосування інструментарію економіко-математичного 

моделювання.      

Як основу для визначення ставок ПДВ, доцільно використовувати під-

хід Е. Аткінсона-Дж. Стігліца, який дозволяє обґрунтувати еквівалентність 

податків на споживання і працю за формулою виду: 

 

1
(1 t)

1 ct
 


,     (3.1) 

 

де t – ставка ПДФО;  

ct   – ставка ПДВ. 

 

Вітчизняними вченими даний підхід був апробований для визначення 

ставки ПДВ при оподаткуванні доходів фізичних осіб податком за встанов-

леною законодавством ставкою 15%. В результаті було отримано рекомендо-
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ване для затвердження в податковому законодавстві країни значення станда-

ртної ставки ПДВ, що становило 17,6%. [13; 109, с. 252].  

Проте, у зв'язку зі змінами податкового законодавства України, що від-

булися в процесі його реформування, та інтеграційних процесів з ЄС, отри-

мані висновки вимагають уточнення і розвитку в контексті зближення з єв-

ропейським законодавством, а саме імплементації положень Директиви 

2006/112/EC.  

Оскільки в ЄС та Україні використовується не лише стандартна ставка 

ПДВ, а ще знижені, то при розробці рекомендацій щодо рівня ставки ПДВ 

йдеться не стільки про конкретне значення стандартної ставки, скільки про 

імпліцитні ставки податків, в значенні яких враховуються офіційні доходи та 

доходи від тіньової економіки в державі. 

Згідно з податковим законодавством в Україні стандартна (загальна) 

ставка ПДВ становить 20% та знижені – 0% та 7% [99, ст. 193]. Відповідно до 

ст. 167 ПКУ ставка ПДФО становить 18% і застосовується до заробітної пла-

ти, заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, які надаються у 

зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. 

Використовуючи дані Додатку Д, імпліцитні ставки ПДВ і ПДФО, роз-

раховані як відношення реальних податкових надходжень до Зведеного бю-

джету України до відповідної бази оподаткування (валової доданої вартості 

та доходів населення), наведені в табл. 3.1, 3.2. 

Зазначену базу оподаткування обрано виходячи з того, що базою опо-

даткування ПДФО є саме доходи населення [133, c.211], а додана вартість є 

основою для визначення податкової бази розміру ПДВ [133, с. 34]. 

В той же час, якщо виходити з визначення ПДВ як податку на спожи-

вання [133, с. 190], то його розрахунок є еквівалентним розрахунку ефектив-

ної ставки ПДВ, запропонованого в [24] і наведеного в табл. 3.3. В цьому ви-

падку ефективну ставку ПДВ розраховано як відношення реальних податко-

вих надходжень до Зведеного бюджету України до обсягів споживання това-

рів, послуг в Україні. 
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В таблицях 3.1 та 3.3 значення імпліцитної та ефективної ставок ПДВ 

визначено з урахуванням того, що зібрані до Зведеного бюджету України су-

ми ПДВ мають бути зменшені на суми відшкодування цього податку. Хоча, 

оскільки до сум відшкодування ПДВ може включатися заборгованість бю-

джету перед платниками ПДВ за попередні роки, це може впливати на точ-

ність розрахунків. 

 

Таблиця 3.1. 

Розрахунок імпліцитної ставки ПДВ в Україні, 2010-2015 рр. 

Рік 
Збір ПДВ, 

млн. грн. 

Відшкодуван-

ня ПДВ, млн. 

грн. 

Надходжен-

ня ПДВ, 

млн. грн. 

Валова додана вар-

тість (за виробничим 

методом), млн. грн. 

Імпліцитна 

ставка 

ПДВ, % 

2010 126988 40672 86316 954472 9 

2011 172873 42779 130094 1122558 11,6 

2012 184786 45959 138827 1213069 11,4 

2013 181717 53448 128269 1283812 9,9 

2014 189241 50216 139025 1382719 10,1 

2015 246858 68405 178453 1689387 10,6 

 

Джерело: розраховано автором за [34, 130]. 

Примітка: збір, відшкодування, надходження ПДВ та валова додана вартість наведені в 

фактичних цінах. 

 

Таблиця 3.2. 

Розрахунок імпліцитної ставки ПДФО в Україні, 2010-2015 рр. 

Рік Збір ПДФО, млн. грн. 

Доходи населення, млн. 

грн. 

Імпліцитна ставка 

ПДФО, % 

2010 51029 1101175 4,6 

2011 60225 1266753 4,8 

2012 68092 1457864 4,8 

2013 72151 1548733 4,7 

2014 75203 1516768 4,96 

2015 99983 1735858 5,8 

 

Джерело: розраховано автором за [36, 130]. 

Примітка: дані наведені у фактичних цінах. 
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Як видно з табл. 3.1 та 3.2, розраховані значення імпліцитної та ефек-

тивної ставок ПДВ по окремих роках незначно відрізняються, проте їх серед-

ньоарифметичне значення за період (2010-2015 рр.) є однаковим та становить 

10,43%. Різниця в значеннях ставок ПДВ може бути викликана відмінностя-

ми у методології визначення доданої вартості та обсягу споживання Держав-

ною службою статистики України, зокрема тим, в які суми включається ім-

порт, в які – експорт, а де ці суми повністю або частково відсутні.  

 

Таблиця 3.3. 

Розрахунок ефективної ставки ПДВ в Україні, 2010-2015 рр. 

Рік 

Збір 

ПДВ, 

млн. 

грн. 

Відшкодуван-

ня ПДВ, млн. 

грн. 

Надхо-

дження 

ПДВ, млн. 

грн. 

Обсяг споживання, 

млн. грн. 

Ефективна 

ставка ПДВ, 

% 

2010 126988 40672 86316 897583 9,6 

2011 172873 42779 130094 1094231 11,9 

2012 184786 45959 138827 1221163 11,4 

2013 181717 53448 128269 1329632 9,6 

2014 189241 50216 139025 1429959 9,7 

2015 246858 68405 178453 1709213 10,4 

 

Джерело: розраховано автором за [35, 130]. 

Примітка: збір, відшкодування, надходження ПДВ та обсяг споживання наведені в фак-

тичних цінах. 

 

При перетворенні формули (3.1) значення ставки ПДВ розраховується 

наступним чином:  

 

          
1

1
1

ct
t

 


                 (3.2) 

 

Виконання умови про еквівалентність податків вимагає для імпліцитної 

ставки ПДФО зниження значення ставки ПДВ до 5-6% замість 9-12%, розра-

хованих на основі фактичної статистичної інформації. Тобто, ставки ПДВ 

мають бути або знижені майже вдвічі, або база оподаткування, до якої засто-
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совуються знижені ставки цього податку та звільнення від оподаткування має 

бути суттєво розширена.  

Але реалізація на практиці зазначених рекомендацій суперечитиме як 

законодавству ЄС, до якого, відповідно до вимог про Асоціацію з ЄС, має 

наближуватися вітчизняне законодавство, так і може привести до значного 

скорочення надходжень ПДВ до бюджету. Останнє, в умовах складної еко-

номічної і фінансової ситуації в країні є вкрай небажаним результатом. 

Якщо ж залишити без змін ставку ПДВ, то для виконання рівняння 3.1 

імпліцитна ставка ПДФО має становити 8,3-10,4% замість розрахованих на 

основі реальних статистичних даних 4,6-5,8%. Тобто, ПДФО має бути збіль-

шеним майже вдвічі порівняно з чинним рівнем. Таке підвищення ставки 

цього податку може викликати невдоволення населення, стимулювати його 

до отримання доходів «у конвертах» та збільшити соціальне напруження у 

суспільстві. Зазначені результати також не є бажаними з позиції державної 

політики.  

З наведених вище розрахунків щодо ПДВ випливає, що зниження зага-

льної ставки ПДВ є недоцільним, тому що може призвести до втрат бюдже-

том податкових надходжень і зайвим адміністративним витратам. Тому в 

умовах соціально-економічної нестабільності використання законодавчо 

встановленої в Україні загальної і зниженої ставки ПДВ сприяє зниженню 

ризику недоотримання бюджетних доходів і не суперечить процесу поступо-

вого наближення вітчизняного законодавства до acquis communautaire ЄС в 

частині оподаткування. 

Потрібно зауважити, що розраховані в табл. 3.1 та 3.3 імпліцитна та 

ефективна ставки ПДВ в Україні за своїм значенням наразі є значно нижчими 

за значення ефективної ставки ПДВ в країнах ЄС (15,9% [181, с. 8]). Тому, 

якщо в Україні виникне питання щодо зміни значення ставки ПДВ задля на-

ближення до європейських норм, то в такому випадку скоріше має йтися про 

підвищення значення вітчизняної імпліцитної або ефективної ставки ПДВ до 

європейського рівня, ніж про скорочення значення стандартної ставки.   
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Збільшенню імпліцитних (ефективних) податкових ставок, окрім зву-

ження бази оподаткування, до якої застосовуються пільги з ПДВ, звільнення 

від ПДВ, а також підвищення значень знижених ставок ПДВ, має сприяти 

зниження витрат, пов’язаних з оподаткуванням цим податком для платників 

(витрати часу та коштів на послуги бухгалтерів, юристів, консультаційні пос-

луги тощо з боку підприємств на належне оформлення та своєчасний розра-

хунок з бюджетом за ПДВ), а також збільшення ефективності його адмініст-

рування. В останньому випадку йдеться про комплекс заходів, які держава 

через уповноважені органи (зазвичай – податкові органи) вживає по відно-

шенню до платників податків з метою належного, своєчасного та повного ви-

конання ними своїх зобов’язань з розрахунку та сплаті податків [55, с.19]. 

Поліпшення якості адміністрування ПДВ та зниження витрат, 

пов’язаних з оподаткуванням цим податком для платників, має сприяти збі-

льшенню надходжень цього податку до бюджету країни.  

Оцінити наведені вище аспекти використання ПДВ в Україні, порівня-

ти їх з аналогічними аспектами в провідних зарубіжних країнах та визначити 

напрями ефективності адміністрування ПДВ в Україні частково можливо за 

рахунок використання показника С-ефективності. 

С-ефективності показує, який обсяг надходжень ПДВ в частках від бази 

(ВВП або кінцеве споживання) припадає на 1відсотковий пункт стандартної 

(основної, базової) ставки цього податку. 

За умови, якщо будова систем ПДВ, обсяги ВВП (кінцевого споживан-

ня), відкритості економіки двох країн є порівняними, різниця у значеннях по-

казника С-ефективності може пояснюватися якістю адміністрування цього 

податку, розміром тіньового сектору економіки, тривалістю використання 

цього податку та частотою змін податкового законодавства. 

Така кількість можливих пояснень різниць значення показника С-

ефективності та різні підходи до його розрахунку роблять його не стільки то-

чним показником, що чітко вказує на конкретну проблему, а лише індикато-

ром наявності проблеми або навіть сукупності проблем. Тим не менш, для 
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визначення місця України серед інших країн, що використовують ПДВ, та 

можливих напрямів вдосконалення ПДВ в країні, він є корисним. 

Дані для розрахунку показника С-ефективності та його значення наве-

дені в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Розрахунок показника С-ефективності в Україні 

Рік 

Збір ПДВ, 

млн. грн. 

Відшкодування 

ПДВ, млн. грн. 

Надходження 

ПДВ, млн. грн. 

Обсяг спожи-

вання, млн. грн. 

С- ефектив-

ність, % 

2010 126988 40672 86316 897583 48,08 

2011 151377 37460 113918 958171 59,45 

2012 150101 37332 112769 991948 56,84 

2013 141523 41626 99897 1035529 48,23 

2014 127164 33743 93420 960884 48,61 

2015 119424 33093 86331 826878 52,20 

 

Джерело: розраховано автором за [33; 35; 130]. 

Примітка: статистичні дані у млн. грн. наведено у порівняних цінах для виокремлення 

впливу інфляції (базовий рік – 2010), ставка ПДВ – 20%. 

 

Приведення статистичної інформації у порівняний вигляд в табл. 3.4. 

здійснювалося за допомогою дефлятора ВВП (за методологією СНР, без ура-

хування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-

2015 рр. – без частини зони проведення АТО). 

В теорії зазначається, що чим вище в країні показник С-ефективності, 

тим краще в ній складається ситуація з адмініструванням цього податку, тим 

краще його побудовано. В Україні значення цього показника коливаються від 

48% до майже 60%. Для порівняння: у 2006-2010 р. цей показник становив 

59-74% у Чилі, 59-64% - у Данії, 67-70% - у Японії та майже 100% - у Новій 

Зеландії [137, с. 325]. Останнє значення може пояснюватися як високою якіс-

тю адміністрування ПДВ в Новій Зеландії, так і тим, що в країні використо-

вується лише стандартна ставка ПДВ. 

Також науковий інтерес має те, що у країнах з високим та близьким до 

високого рівнями доходів на душу населення (до яких, переважно, відносять-

ся країни, що одними з перших почали застосовувати ПДВ) значення цього 
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показника у 2000-2010 рр. коливалося на рівні 50-65%. В країнах з середнім 

рівнем доходів його значення у цей період становило 38-50%, а у країнах з 

низьким рівнем доходів на душу населення – від 22% до 40%. При цьому фа-

хівці вважають, що критичним значенням для цього показника є позначка 

38%, після перевищення якої можна стверджувати про істотне поліпшення у 

адмініструванні ПДВ [172, с. 9].  

Виходячи з наведених даних, Україна за значенням показника С- ефек-

тивність наближується до країн з високим та близьким до високого рівнем 

доходів. Але оскільки є країни, де значення цього показника значно вищі, ніж 

в Україні, це свідчить про необхідність прийняття заходів з подальшого вдо-

сконалення адміністрування ПДВ та вирішення інших проблем, що перешко-

джають збільшенню його надходжень до бюджету (тінізація економіки, пода-

ткові шахрайства, ухилення від сплати ПДВ в зовнішній торгівлі тощо).   

Зважаючи на те, що розрахунок показника С- ефективність не дав чіт-

кої відповіді щодо того, як та в кому напрямі (в кількісному виразі) має змі-

нюватися ПДВ в Україні (в тому рахунку – виходячи з обсягів та особливос-

тей обкладання цим податком операцій у зовнішній торгівлі), доцільно про-

вести моделювання зміни надходжень ПДВ до бюджету України у разі зміни 

ставки цього податку. 

В цій моделі пропонується визначити, як би змінилися надходження 

ПДВ в Україні у разі, якщо замість чинної ефективної ставки застосовувалася 

розрахована на основі рівняння 3.2 еквівалентна ставці ПДФО ставка (5-6%) 

та аналогічна застосовуваній в ЄС ефективна ставка (15,9% [181, с.8]).  

Зазвичай моделі визначення суми надходжень ПДВ до бюджету країни 

мають досить узагальнений вигляд, як, наприклад, в роботі [126]. В ній зале-

жність обсягів надходжень ПДВ від бази оподаткування має такий вигляд: 

 

0 1( )i i i iR S E I      ,             

 

де і– індекс, що відображує номер періоду; 
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iR – надходження ПДВ в періоді і; 

0 1,    – коригуючи коефіцієнти, що відображають наявність в податковій си-

стемі України різних пільг з ПДВ, звільнень від цього податку тощо; 

  – стандартна ставка ПДВ в частках від 1 (тобто,  = 0,2); 

iS – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді і, млн. грн.; 

iE  – обсяг експортних операцій в періоді і, млн. грн.; 

iI  – обсяг імпортних операцій в періоді і, млн. грн. 

 

В такому випадку в моделі складно врахувати вплив на рівень податко-

вих надходжень наявності різних ставок ПДВ, піль та звільнень від сплати 

цього податку. Також в ній не враховано тіньовий сектор економіки, а вико-

ристання показника «Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)» представ-

ляється таким, що недостатньо коректно відображує один з елементів форму-

вання податкової бази, оскільки до цього показника може бути враховано ва-

ртість товарів, послуг, що залишилися у торгових підприємств з попередніх 

періодів, та не враховано товари (роботи, послуги) вироблені, але не реалізо-

вані в поточному періоді.  

Тому для визначення обсягів надходжень ПДВ до бюджету більш доці-

льно використовувати модель, що має такі властивості: 

1)  врахування при визначенні бази оподаткування валової доданої ва-

ртості як елементу, що створюється у країні та безпосередньо підлягає об-

кладанню ПДВ; 

2) врахування обсягу імпортних операцій, що збільшують базу опода-

ткування та, відповідно, надходження до бюджету, і експортних операцій, що 

зменшують таку базу за рахунок обкладання таких операцій за ставкою 0% та 

повернення експортерам «вхідного» ПДВ; 

3) має використовуватися ефективна, а не стандартна ставка ПДВ, що 

дозволить більш точно змоделювати надходження та відобразить наявність в 

податковій системі різних ставок, пільг та звільнень від ПДВ; 
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4)  включення до моделі фактору тінізації економіки повинно більш 

точно відобразити реальну економічну ситуацію в країні. Проте, оскільки то-

чних розрахунків коефіцієнту тінізації за ряд років не існує, його можна за-

мінити на індекс сприйняття корупції (CPI). Цей індекс розраховується щорі-

чно організацією Transparency International та, як свідчить дослідження [55, с. 

28], має сильну кореляцію (до 82%) з рівнем тінізації економіки країн.   

За методологією, значення CPI коливаються від 0 до 10, де 0 – надзви-

чайно високий рівень корупції в країні, 10 – фактично відсутня корупція 

[198]. Відповідно, збільшення цього показника є ознакою позитивних змін у 

цьому сенсі в країні, що має бути відображено в моделі.  

Виходячи з зазначеного, модель обсягів надходжень ПДВ до бюджету 

матиме такий вигляд: 

   

     
1 2

5
4

3

*
*

x x
x

xi i
ii ix

i

GVA I
R CPI

E
  ,          (3.3) 

 

де і – номер року досліджуваного періоду (2010, 2011, .. 2015); 

iR   – надходження до бюджету в році і, млн. грн.; 

iGVA   – валова додана вартість в році і, млн. грн.; 

iI   – обсяг імпорту товарів (робіт, послуг) в Україну в році і, млн. грн.; 

iE   – обсяг експорту товарів (робіт, послуг) з України в році і, млн. грн.; 

iCPI   – індекс сприйняття корупції в році і; 

i   – ефективна ставка ПДВ в році і у частках від 1.   

, 51, 2, 3, 4 xx x x x  – показники ступеня, що відображують вплив відповідного ар-

гументу на результуючий показник. 

 

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу шляхом використання 

інструменту «Аналіз даних» програми MS Excel було розраховано значення 

показників ступеня: , 4143; 5 1,065961 1,1418; 2 0,1824; 3 0,3491; 4 0 xx x x x      (До-
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даток Е, рис. Е.1). Значення ефективної ставки ПДВ було взято з табл. 3.3, 

решта даних, що використовувалися в моделі наведено в табл. 3.6 (порівняні 

ціни, 2010 р. – базисний), побудованої на основі фактичних даних, наведених 

в табл. 3.5 (фактичні ціни). Переведення вартісних показників у порівняні ці-

ни здійснювалося шляхом використання дефлятору ВВП. 

 

Таблиця 3.5. 

Дані для побудови моделі надходжень ПДВ (фактичні ціни, млн. грн.) 

Рік 
Надходжен-

ня ПДВ 

Валова додана вар-

тість в основних 

цінах (за виробни-

чим методом) 

Імпорт товарів 

і послуг 

Експорт товарів 

і послуг  

Дефлятор 

ВВП 

2010 86316 954472 580944 549365 1 

2011 130094 1122558 788901 707953 1,142 

2012 138827 1213069 806004 691361 1,078 

2013 128269 1283812 778143 653180 1,043 

2014 139025 1382719 826764 771129 1,159 

2015 178453 1689387 1083438 1045928 1,389 

 

Джерело: складено та розраховано за [33; 34; 35; 130]. 

Примітка: надходження ПДВ розраховано як різницю між збором та відшкодуванням 

ПДВ у відповідному році на основі даних [130]. 

 

Таблиця 3.6. 

Дані для побудови моделі надходжень ПДВ (порівняні ціни, млн. грн., 

2010 р. – базисний) 

Рік 
Надходжен-

ня ПДВ 

Валова додана вар-

тість в основних 

цінах (за виробни-

чим методом) 

Імпорт товарів 

і послуг 

Експорт това-

рів і послуг 
CPI 

2010 86316 954472 580944 549365 2,4 

2011 113918 982975 690806 619924 2,3 

2012 112769 985373 654715 561591 2,6 

2013 99897 999844 606025 508702 2,5 

2014 93420 929140 555557 518173 2,6 

2015 86331 817286 524142 505996 2,7 

 

Джерело: розраховано автором за [198; 33; 34; 35; 130]. 
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Зі значень показників ступенів видно, що на надходження ПДВ найбі-

льше впливають валова додана вартість та ефективна ставка ПДВ, а решта 

показників і особливо – імпорт, мають менший вплив.  

Результати порівняння фактичних даних про надходження ПДВ в Укра-

їні з модельними наведено в табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7. 

Перевірка фактичних та модельних даних 

Рік 
Надходження ПДВ 

(факт), млн. грн. 

Надходження ПДВ (мо-

дель), млн. грн. 

Відносне відхилення 

моделі від факту,% 

2010 86316 88847,09 -2,93 

2011 113917,7 111998,2 1,68 

2012 112768,8 115456,3 -2,38 

2013 99897,02 98962,38 0,94 

2014 93420,09 91212,52 2,36 

2015 86331,44 86141,31 0,22 

 

Джерело: розраховано автором. 

 

З цієї таблиці видно, що відхилення моделі і факту у кожному році за 

модулем не перевищують 3%. Коефіцієнт детермінації у моделі становить 

2 0,99R  . Зважаючи на це, можна стверджувати, що побудована модель до-

сить точно відображує реальність. 

Наступним кроком дослідження є встановлення того, який вплив на 

податкові надходження до бюджету може мати заміна чинної ефективної 

ставки ПДВ на еквівалентну ставці ПДФО ставку та аналогічну застосовува-

ній в ЄС ставку ПДВ ефективну ставку (15,9%).  

Значення всіх ставок ПДВ (чинної ефективної, еквівалентної та анало-

гічної європейській ефективній ставці) в конкретному році, а також зміна об-

сягів надходжень ПДВ до бюджету у випадку зміни чинної ставки ПДВ наве-

дені в табл. 3.8, 3.9. 
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Таблиця 3.8. 

Вплив на надходження до бюджету заміни чинної ефективної ставки ПДВ 

еквівалентною ПДФО 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ефективна ставка ПДВ,% 9,62 11,89 11,37 9,65 9,72 10,44 

Надходження ПДВ, млн. грн. 88847 111998 115456 98962 91213 86141 

Еквівалентна ПДФО ставка 

ПДВ,% 
4,86 4,99 4,90 4,89 5,22 6,11 

Надходження ПДВ за еквівале-

нтної ставки, млн. грн. 
42918 44403 47071 47927 46973 48677 

Відносне відхилення надхо-

джень за еквівалентною став-

кою від фактичних,% 

-51,69 -60,35 -59,23 -51,57 -48,50 -43,49 

 

Джерело: розраховано автором. 

 

Розрахунки ефективної ставки ПДВ для ЄС (табл. 3.9 ) було здійснено 

до 2000 р. Більше досліджень за цією темою не проводилося [181]. Але, зва-

жаючи на постійне наголошення Європейської комісії на необхідності зву-

ження податкової бази, до якої застосовуються знижені ставки ПДВ, і те що 

стандартні ставки ПДВ в ЄС з 2000 р. не знижувалися, буде вірним припу-

щення, що ефективна ставка ПДВ в ЄС з 2000 р. навіть збільшилася.   

 

Таблиця 3.9. 

Вплив на надходження до бюджету заміни чинної ефективної ставки ПДВ на 

ефективну ставку ПДВ, що діє в ЄС 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ефективна ставка ПДВ,% 9,62 11,89 11,37 9,65 9,72 10,44 

Надходження ПДВ, млн. грн. 88847 111998 115456 98962 91213 86141 

Ефективна ставка ПДВ в ЄС,% 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 

Надходження ПДВ за еквівале-

нтної ставки, млн. грн. 151855 152682 165092 168574 154090 134875 

Відносне відхилення надхо-

джень за еквівалентною став-

кою від фактичних,% 70,92 36,33 42,99 70,34 68,93 56,57 

 

Джерело: розраховано автором. 

Примітка: ефективну ставку ПДВ в ЄС визначено в [181, с.8].  
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З даних, наведених в табл. 3.8 можна зробити висновок, що застосу-

вання в Україні еквівалентної ПДФО ставки ПДВ є недоцільним з позицій 

впливу на бюджетні надходження. В такому випадку надходження можуть 

скоротитися щонайменше на 40%. Це може негативно вплинути на можливо-

сті держави фінансувати соціальні, культурні та інші значущі для суспільства 

програми. Але аналіз даних табл. 3.9 свідчить, що підвищувати ефективну 

ставку ПДВ з позицій формування бюджетних надходжень доцільно, оскіль-

ки в такому разі надходження ПДВ можуть збільшитися на 36-71% порівняно 

з чинною ефективною ставкою. 

Зважаючи на європейський досвід та виконаний вище розрахунок пока-

зника С-ефективності, таке підвищення потрібно здійснювати шляхом зву-

ження кількості пільг та звільнень від ПДВ, а також скорочення бази ПДВ, до 

якої застосовуються знижені ставки цього податку. 

При умові незниження загальної (стандартної) ставки ПДВ мають бути 

розроблені заходи з наближення величини ефективної ставки до встановле-

ного законодавством значення стандартної ставки ПДВ. Цього можна досяг-

ти завдяки вдосконаленню адміністрування ПДВ в частині ліквідації схем 

його незаконного відшкодування з бюджету, скорочення пільг і посилення 

контролю за сплатою податку до бюджету контролюючими органами. 

Окремо слід підкреслити, що запропонована в роботі ф. 3.3 дозволяє 

оцінити зміни надходжень ПДВ до бюджету у разі зміни значення ставки 

цього податку у ретроспективі. Представляється, що для прогнозування обся-

гів надходжень ПДВ до бюджету цю модель слід розширити та деталізувати з 

урахуванням таких факторів: 

1) еластичності попиту на товари та послуги, що має дозволити визна-

чити особливості перекладання ПДВ на споживачів або виробників товарів, 

послуг, імпортерів; 

2) доходів населення та його купівельної спроможності як факторів, 

що визначають попит населення на імпортну продукцію та продукцію внут-

рішнього виробництва; 
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3) розподілення імпорту на імпорт кінцевої продукції та імпорт устат-

кування, обладнання тощо, який обумовлено попитом з боку підприємств-

виробників та який сприяє створенню в країні доданої вартості в наступні 

періоди часу; 

4) структури експорту українських товарів (робіт, послуг), попиту на 

них на зовнішніх ринках та коливаннях валютних курсів, що визначає обсяги 

експорту з України та обсяги відшкодування експортного ПДВ з бюджету. 

Реалізація такої моделі потребуватиме значного обсягу статистичної 

інформації, проте не гарантує точності прогнозів, оскільки будуватиметься 

на значній кількості припущень. Зокрема, ці припущення стосуватимуться 

попиту на світових ринках на продукцію українського виробництва. Але за її 

допомогою можливо буде отримати оцінки, що слугуватимуть індикатором 

потреби в зміні щонайменше ефективної ставки ПДВ та вдосконаленні меха-

нізмів реформування ПДВ у зовнішньої фінансової політики держави. 

Приклад такого вдосконалення механізмів буде наведено далі. 

 

 

3.3. Шляхи вдосконалення структури механізмів реформування ПДВ у 

зовнішній фінансовій політиці України 

 

Перш за все слід зауважити, що на сучасному етапі розвитку суспільст-

ва та світу зовнішню фінансову політику держави, так само як і напрями вдо-

сконалення ПДВ саме в частині зовнішньоторговельних операцій не можна 

розглядати окремо,але в комплексі зі всіма фінансовими інструментами зов-

нішньої фінансової політики держави та ситуації у світі. На рис. 3.1 узагаль-

нено представлено місце зовнішньої фінансової політики держави та її зв'я-

зок з внутрішньою фінансовою політикою, а також концепцією розвитку 

держави та міжнародним оточенням.  

Процеси глобалізації, інтеграції, розповсюдження інформаційних тех-

нологій та більша (порівняно, наприклад, з 18-початком 20 сторіччя) мобіль-
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ність населення призводять до того, що всі країни світу без виключенням тим 

або іншим чином зазнають на собі вплив інших країн. Це відбувається опосе-

редковано, через інформаційне сполучення, міграцію населення та пов'язаний 

з цим обмін навичками, досвідом, культурними традиціями, торгівельні 

зв’язки, так і безпосередньо через укладання міжнародних угод, контрактів 

між урядами різних країн тощо. При цьому, глобалізація дає найбільші пере-

ваги найбільш розвиненим країнам та незначній за кількістю учасників групі 

нових індустріальних країн з високим потенціалом міжнародної конкуренто-

спроможності [26, с. 69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором.  

 

Рис. 3.1. Місце зовнішньої політики держави в структурі сучасних сві-

тових зв’язків та концепції розвитку держави 

 

Намагання уряду якоїсь однієї країни проводити політику самоізоляції 

в таких умовах можуть привести лише к її відставанню від решти країн світу 

в економічному та техніко-технологічному сенсі, а міжнародна ізоляція краї-

Концепція економічного і соціального розвитку держави 

Фінансова політика держави 

Зовнішня фінансова 

політика держави 

Внутрішня фінансова 

політика держави 

Міжнародне середовище 
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ни через, наприклад, здійснення її урядом неправомірних дій, може привести 

к збільшенню обсягів контрабандних потоків з неї та в неї. Оскільки якість та 

безпечність таких  товарів та послуг в цих потоках є неконтрольованою дер-

жавами, то це не лише скорочуватиме обсяги податкових надходжень в них 

та збільшуватиме тіньовий сектор економіки, але може представляти пряму 

загрозу життю та здоров’ю населення. 

Зважаючи на наведені вище особливості глобалізації, для того, щоб, 

наприклад, Україна могла отримувати переваги від глобалізаційних процесів, 

вона має посилювати свої позиції на міжнародній арені як виробника конку-

рентоспроможної продукції та підвищувати своє політичне значення, що мо-

же бути зроблено в тому рахунку шляхом посилення її економічного зрос-

тання, індикатором чого може слугувати рівень ВВП на душу населення. 

Крім цього важливо постійно здійснювати моніторинг кількості найбідніших 

та найзаможніших верств населення та показники розриву в доходах між ци-

ми двома групами. Останнє обумовлено тим, що показник доходів на душу 

населення є усередненим, та формується за рахунок надвисоких доходів мак-

симум 10% найбагатших членів суспільства, в той час як 90% населення і на-

віть більше є вкрай зубожілими.   

Така ситуація також характеризує країну на світовій арені як таку, що 

не піклується про власне населення та спроможну на створення лише проду-

кції з низькою доданою вартістю, що в перспективі може перетворити її на 

аграрний та сировинний придаток більш розвинутих країн на карті світу. 

У високому рівні добробуту окремих, небагатьох членів суспільства та 

їх владних повноваженнях не має ніякої несправедливості в тому разі,  якщо 

воно пов’язано з одночасним поліпшенням добробуту найменш забезпечених 

та соціально-вразливих верств населення [107]. Вважається що система дохо-

дів населення країни є збалансованою, якщо розрив між крайніми децильни-

ми групами становить не більше ніж 10 до 1 (тобто, 10 найбідніших членів 

суспільства до 1 найбагатшого) [8].  
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ПДВ в цій ситуації може виступати і як інструмент пригнічення неза-

безпеченого населення і як інструмент справедливого перерозподілу доходів 

(у разі обкладання ним предметів розкоші).  

Те, як саме конкретна країна реагує на виклики, можливості та загрози, 

яких вона зазнає з боку світової спільноти, має визначатися концепцією (або 

програмою) економічного та соціального розвитку держави. 

В цьому зв’язку слід зауважити два моменти. По-перше, зважаючи на 

те, що світова ситуація не є постійною, незмінною, зазначена концепція та-

кож має бути досить гнучкою и дозволяти вносити в неї корективи. Водно-

час, така концепція не має зазнавати частих радикальних змін з метою надан-

ня  експортерам, імпортерам та підприємствам, що працюють на внутрішній 

ринок країни часу на адаптацію до змін. В протилежному випадку ці підпри-

ємства можуть «згорнути» свою діяльність або піти «у тінь», що призведе до 

зменшень податкових та валютних надходжень до бюджету країни.  

По-друге, оскільки населення країни створює її додану вартість, є од-

ним з джерел інновацій та інвестицій в країні, турбота уряду про соціальну 

сферу є вкрай важливою, тим більше, що це сприяє тому, що у кваліфікова-

ного персоналу та молоді, спроможних багато та ефективно працювати, буде 

більше мотивів залишатися в такій країні та працювати задля її подальшого 

розвитку. В свою чергу, їх зайнятість у легальному секторі економіки (в тому 

рахунку – орієнтовано на експортні та імпортні операції), створення ними 

нової продукції, послуг, і витрати на подальше їх споживання в кінцевому 

результаті забезпечуватимуть надходження податків до бюджету та подаль-

ше фінансування соціальної сфери. 

В рамках цілей та задач, що стоять перед державою має формуватися 

як зовнішня, так і внутрішня фінансова політика. 

Їх взаємний зв'язок обумовлено тим, що, наприклад, спроби уряду за-

лучити зарубіжних інвесторів або стимулювати імпорт до країни шляхом ма-

ніпулювання зі ставками податків в той час, як національні товаровиробники 

мають сплачувати податки за стандартними умовами, можуть викликати нев-
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доволення останніх. Так само, преференційні умови оподаткування та відш-

кодування податків для національних товаровиробників (постачальників по-

слуг) можуть обмежити потік імпорту до країни та зацікавленість в ній іно-

земних інвесторів, і суперечитимуть рекомендаціям ОЕСР (розділ 2) щодо 

застосування ПДВ до іноземних підприємств. 

В той же час, в арсеналі фінансової політики є комплекс інструментів 

(податки, субсидії, пільги, інвестиційно-податкові кредити тощо), за допомо-

гою яких, виходячи з національних інтересів держави та враховуючи укладе-

ні нею міжнародні угоди та обмеження світових ринків, уряд країни може 

балансувати обсяги імпортних та експортних операцій. 

Це є вкрай важливим, оскільки можливості інерційного зростання еко-

номіки України за рахунок сприятливої кон’юнктури на світових ринках на 

сировину, аграрну продукцію та продукцію низького ступеня переробки  по-

ступово вичерпуються. Через це відбувається зниження зовнішнього попиту 

на традиційні для країни статті експорту, збільшення імпортних товаропото-

ків і надвисокий рівень насичення внутрішнього ринку товарами іноземного 

виробництва [82]. Зазначене призводить до імпортозалежності країни, яка ще 

більше посилюватиметься  через насичення внутрішнього ринку європейсь-

кими товарами та посилення конкуренції з ними продукції українського ви-

робництва, що відбуватиметься в результаті імплементації Угоди про асоціа-

цію між Україною та ЄС з 1 січня 2016 р. та скасування мит [82].   

На тлі зростання ролі імпорту в структурі товарообороту України від-

бувалося одночасне скорочення експорту через розірвання економічних 

зв’язків, що також негативно позначається на її економічному розвитку. Зок-

рема, експорт продукції з порівняно високою доданою вартістю, що здійсню-

вався переважно у Росію, наразі значно скорочено. Європейські ринки та ри-

нки провідних країн світу готові імпортувати з України переважно сировину 

та аграрну продукцію, проте можливості навіть такого експорту скорочують-

ся через недотримання показників безпечності та якості такої продукції, що 

висуваються в згаданих вище країнах [8].   
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Та навіть попри це, вкрай небажаним для країни в сучасних умовах є 

орієнтація на експорт сировини та продукції з низькою часткою доданої вар-

тості. Це не лише перетворює Україну на сировинний придаток більш розви-

нених країн, але, як показав виконаний вище аналіз ситуації з металобрух-

том, створює значні можливості для реалізації податкових шахрайств з ме-

тою ухилення від сплати податків та незаконного отримання відшкодування 

ПДВ з бюджету, що негативно позначається на її суспільному добробуті. 

Більше того, така сировинна орієнтованість експорту, як зазначалося в 

попередніх пунктах, негативно впливає на розвиток вітчизняної промислово-

сті. А в умовах глобалізації це веде до підриву стабільного національного ро-

звитку у всіх сферах (фінансовому, соціальному тощо) [26, с. 71]. 

Враховуючи визначені в цій роботі проблеми використання ПДВ у зов-

нішній фінансовій політиці України в їхньому зв’язку з проблемами оподат-

кування внутрішніх операцій та економічного становища країни, реформу-

вання ПДВ в має відбуватися за декількома основними напрямами: 

1) гармонізацію ПДВ на основі досвіду країн ЄС, в т.ч. імплементацію 

відповідних норм aquis communautaire в частині оподаткування;  

2) підвищення надходжень із ПДВ до державного бюджету;  

3) запобігання шахрайським схемам із ПДВ та покращення ідентифіка-

ції їх учасників;  

4) удосконалення механізму оподаткування ПДВ електронних комер-

ційних операцій, торгівлі послугами, нематеріальними активами, металобру-

хтом;  

5) спрощення адміністрування ПДВ при експорті та імпорті, в т.ч. пост-

митного аудиту. 

Відповідно, вирішення зазначених проблем має відбуватися за рахунок 

використання в зовнішній фінансовій політиці держави комплексу механіз-

мів, що стосуються саме ПДВ (рис. 3.2). При цьому, під механізмом рефор-

мування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави у роботі мається на 

увазі система заснованих на рекомендаціях дій, які пропонується реалізувати  
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Джерело: складено автором.  

Рис. 3.2. Структура механізмів реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці України

Механізм Мета його реалізації Інструменти реалізації 

Механізм  
визначення оп-
тимальної ефек-

тивної ставки 
ПДВ 

- збільшення надходжень 
до бюджету; 

- спрощення адміністру-
вання ПДВ 

Економіко-математичне моделювання та прогнозування, порівняльний аналіз із кра-
їнами світу щодо ставок ПДВ та їх впливу на бюджетні надходження та зовнішню 
торгівлю, посилення заходів щодо боротьби з тіньовим сектором економіки країни 
та корупцією; створення у суспільстві податкової культури. 

Механізм  
взаємодії між ми-
тними, фіскаль-

ними органами та 
державною ста-

тистичною служ-
бою 

Механізм удо-
сконалення опо-
даткування ПДВ 
електронних ко-
мерційних та ін-

ших операцій 

Механізм удо-
сконалення опо-
даткування ПДВ  
транзакцій між 

пов’язаними 
суб’єктами 

- зменшення обсягів шах-
райства з ПДВ, ухилення 
від сплати ПДВ,  

- збільшення обсягів бю-
джетних надходжень, 

- підвищення рівня суспі-
льного добробуту 

Нормативно-правові акти та міжнародні угоди щодо регламентації взаємодії та об-
міну інформацією між митними, фіскальними органами та статистичними службами 
країн  світу та України; посилення заходів фінансового моніторингу 

- боротьба з шахрайством, 
ухиленням від сплати 
податків, подвійним опо-
даткуванням, ненавмис-
ним неоподаткуванням; 

- збільшення надходжень 
до бюджету  

Доповнення до Розділу V. «Податок на додану вартість» Податкового кодексу 
України визначеннями понять «електронна комерція», «електронна торгівля», «еле-
ктронний договір», «інформаційні електронні послуги», «реалізація товару дистан-
ційним способом» та ін.,  положеннями щодо застосування ПДВ до операцій в сфері 
електронної комерції; механізм визначення обсягів фінансових потоків, що прохо-
дять через електронні мережі. 

- боротьба з ухиленням від 
сплати податків, подвій-
ним оподаткуванням, не-
навмисним неоподатку-
ванням; 

- збільшення надходжень 
до бюджету 

Законодавче оформлення та механізми реєстрації філій (дочірніх підприємств, стру-
ктурних підрозділів) як структурних одиниць, що мають право формування звітнос-
ті з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, виходячи з показників діяльності та-
кого підрозділу; доповнення переліку платників ПДВ у Податковому кодексі Украї-
ни відокремленими філіями (дочірніми підприємствами структурними підрозділа-
ми), яким головне підприємство делегувало право виписки податкових накладних, 
формування звітності з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, виходячи з пока-
зників діяльності такого підрозділу; механізми обкладання ПДВ транзакцій між го-
ловним підприємством та філіями. 

 
1
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уряду для вдосконалення функціонування оподаткування доданої вартості в 

контексті здійснення зовнішньої фінансової політики держави. 

Серед наведених механізмів  одним із найбільш важливих є визначення 

оптимальної ефективної ставки ПДВ, оскільки він одночасно спрямований на 

досягнення пріоритету підвищення надходжень від цього податку до бюдже-

ту та гармонізації його ставки в Україні та в ЄС з огляду на укладену Угоду 

про асоціацію. Приклад моделювання надходжень до бюджету ПДВ та порі-

вняння ставок ПДВ,що використовуються в Україні та решті країн світу за-

пропоновано в попередніх пунктах цієї роботи.   

Підсумовуючи проведені за цим напрямом результати, можна зазначи-

ти, що ставки та особливості будови ПДВ на сучасному етапі розвитку Укра-

їни в цілому відповідають як європейським тенденціям, так і практиці прові-

дних країн світу. 

З огляду  на акумулювання надмірного державного боргу в Україні на-

разі не залишається іншого варіанту поліпшення сальдо бюджету, окрім як за 

допомогою збільшення податкових надходжень. При цьому, як свідчать деякі 

дослідження, підвищення податкового тиску, пов’язаного переважно з витра-

тами кінцевих споживачів (тобто, акцизи, ПДВ), поліпшує сальдо експорту-

імпорту, сприяє залученню до країни іноземних інвесторів та її економічному 

зростанню  [108]. 

Виходячи з цього та результатів моделювання, представляється, що 

знижувати ставки ПДВ (як стандартні, так і знижені) на даному етапі розвит-

ку України недоцільно. Проте підвищення рівня ефективної ставки ПДВ в 

Україні може бути цілком виправданим з позицій збільшення бюджетних на-

дходжень.    

Проте остаточне рішення щодо значення ставки ПДВ в Україні має 

прийматися не лише виключно з позицій формування бюджетних надхо-

джень, а з урахуванням того, на кого в кінцевому результаті перекладається 

тягар сплати такого податку, що залежатиме від коефіцієнта цінової еластич-

ності попиту на відповідні товари або послуги. У разі високої цінової еласти-
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чності тягар сплати ПДВ може частково або повністю перекладатися на ви-

робників або імпортерів таких товарів та послуг. За таких умов підприємни-

цький сектор намагатиметься блокувати прийняття законів про підвищення 

ставок ПДВ, а у разі провалу такої спроби – буде шукати шляхи зменшення 

своїх зобов’язань з цього податку (легальні та нелегальні, залежно від  рівня 

трансакційних витрат на ухилення від сплати ПДВ) [64]. 

Тому при визначенні оптимальної ставки ПДВ слід покладатися також 

на оцінку впливу зміни ставки ПДВ на експортно-імпортні операції в рамках 

здійснення державою зовнішньої фінансової політики, а також вдосконалю-

вати антикорупційне законодавство та розвивати податкову культуру , за якої 

сплата податків в повному обсязі вважатиметься за громадянський обов’язок 

кожного члена суспільства.  

В цілому,  ставку ПДВ можна вважати оптимальною, якщо її встанов-

лено з урахуванням компромісу між існуючими зобов’язаннями держави у 

вигляді укладених міжнародних угод щодо ПДВ та податків в цілому,  інте-

ресами держави (збільшення надходжень цього податку до бюджету, залу-

чення іноземних інвесторів, більшої інтеграції у ЄС та світову спільноту, не-

обхідності здійснювати захист соціально-незахищених верств населення, пи-

тання національної безпеки та підтримки національних виробництв), підпри-

ємців (зменшення обсягів податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до 

бюджету) та населення як кінцевого споживача товарів та послуг.   

Зважаючи на те, що показник С-ефективності в Україні майже на 50% 

менше за максимальне значення (100%), та на 10-49% менше за максимальні 

значення цього  показника, зафіксовані в провідних країнах світу (п.3.2), це є 

свідоцтвом про наявність проблем з адмініструванням цього податку. Реалі-

зація заходів з удосконалення адміністрування ПДВ також може позначитися 

на тому, що рівень ставки ПДВ буде сприйматися платниками цього податку 

як більш оптимальний. 

Поліпшення адміністрування ПДВ в Україні можна здійснити за кіль-

кома напрямами, перерахованими нижче. 
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1. Збільшення тривалості податкового періоду. Наразі в Україні пода-

тковий період для подання звітності та сплати ПДВ становить місяць, в той 

час як в ЄС – від одного до трьох місяців [149, ст.252, п. 2]. Збільшення пода-

ткового періоду має сприяти зниженню витрат часу та коштів на підготовку 

податкової звітності платникам податків, а державі – на заробітну працю по-

датківців, відповідальних за обробку такої звітності. 

2. Спрощення форм ведення податкового обліку та складання подат-

кової звітності. Наразі в Україні запроваджено подання звітності з ПДВ в 

електронній формі, проте, як свідчать дослідження [60]  в країні все ще за-

лишаються недостатньо роз’яснені платникам податковими органами та не-

вирішені питання як з безпосередньо звітністю щодо ПДВ, так і податкової 

звітності і обліку взагалі. Тому роботи в сфері інформування платників пода-

тків щодо коректного ведення податкового обліку та звітності та подальше 

спрощення ведення такої звітності та її подання мають продовжуватися в 

Україні і далі.     

3. Спрощення процедур бюджетного відшкодування та повернення 

надміру сплачених сум податків. Відшкодування ПДВ в Україні було та за-

лишається вкрай проблемним питанням як для експортерів та іноземних під-

приємств та громадян, але і національних підприємств, наприклад, у разі 

здійснення операцій, що оподатковуються за ставкою 0%, та при поверненні 

надміру сплачених сум цього податку, оскільки несвоєчасне, неповне його 

відшкодування або взагалі відсутність такого відшкодування фактично зни-

жує ліквідність сумлінних платників податків. Відповідно, в них залишається 

менше ресурсів на проведення модернізації та запровадження інновацій і, як 

наслідок, зменшуються можливості виробляти більш якісну продукцію, здат-

ну конкурувати з імпортом з високо розвинутих країн на внутрішньому рин-

ку та представляти інтерес для таких країн при експорті продукції вітчизня-

ного виробництва.     

4. Підвищення знижених ставок ПДВ в Україні (щонайменше, зниже-

ної ставки у 0% до рекомендованих в ЄС 5%) та звуження бази оподаткуван-
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ня, щодо якої вони застосовуються. Виконання цієї рекомендації має не лише 

збільшити надходження податку до бюджету України, але і покращити адмі-

ністрування ПДВ через зниження витрат на перевірку коректності застосу-

вання цих ставок платниками податків та формування звітності, що стосуєть-

ся саме таких знижених ставок, а також наблизити використовувані в країні 

ставки ПДВ до оптимального рівня.    

Реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці України за допо-

могою механізму взаємодії між митними, фіскальними органами та держав-

ною статистичною службою спрямована на зменшення проявів шахрайст-

ва,ухилення від сплати ПДВ у зовнішній торгівлі між країнами та отриманню 

ними належних сум бюджетних надходжень. Здійснити це можливо за раху-

нок таких інструментів, як інформатизація фіскальних органів країни (кіль-

кість та якість обчислювальної техніки на одиницю персоналу, спеціальні 

програми для митної та фіскальної служб, доступ до високошвидкісної ме-

режі Інтернет, підвищення рівня комп’ютерної грамотності працівників мит-

них та фіскальних  органів) та укладання міжнародних угод між Україною та 

якомога більшою кількістю країн світу щодо співпраці митних та фіскальних 

органів країн у сфері інформаційного обміну, запобігання випадкам шахрайс-

тва з податками та боротьби з їх проявами.  

Так само на зменшення проявів шахрайства, ненавмисного неоподатку-

вання та подвійного оподаткування в зовнішній фінансовій політиці держави 

спрямовано ще один механізм реформування ПДВ – удосконалення обкла-

дання ПДВ електронних комерційних та інших операцій. Інструментами цьо-

го механізму виступають зміни до правових документів (в рамках цієї роботи 

– пропозиції щодо внесення змін у Розділ V ПКУ), що враховують розвиток 

електронної комерції у світі та Україні, а також існуючи у міжнародній прак-

тиці положення щодо правового регулювання електронної комерції. 

Також зміни у правовому полі мають підкріплюватися технічним ін-

струментарієм – розробкою та впровадженням в Україні та в країнах, з якими 

укладено міжнародні договори,  механізму (або порядку) визначення обсягів 
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фінансових потоків, що проходять через електронні мережі. Це дозволятиме 

контролювати обсяги та номенклатуру товарів, що переміщаються між краї-

нами в рамках здійснення зовнішніх торговельних операцій, сумлінність 

працівників митних та податкових служб, боротися з контрабандними пото-

ками товарів між країнами та поповнювати дохідну частину бюджетів краї. 

Крім того, розробка в Україні та інших країнах світу механізму визна-

чення обсягів фінансових потоків, що проходять через електронні мережі, до-

зволить створити статистичну базу щодо обсягів онлайн-покупок фізичними 

особами за межами та в межах України з метою вдосконалення обкладання їх 

ПДВ, що є також актуальним в рамках механізму удосконалення обкладання 

ПДВ електронних комерційних та інших операцій. 

Останній з запропонованих в роботі механізмів реформування ПДВ у 

зовнішній фінансовій політиці України – механізм удосконалення обкладан-

ня ПДВ транзакцій між пов’язаними суб’єктами – з огляду на міжнародну та 

українську практику націлений більшою мірою на найближче майбутнє через 

фактичну правову неврегульованість цього питання ані в світі, ані в Україні. 

Проте, окремі дії в цьому напрямі в Україні рекомендується прийняти вже на 

сучасному етапі її розвитку (рис. 3.2), що сприятиме збільшенню надходжень 

ПДВ до бюджету країни. 

У підсумку, потрібно зазначити, що вдосконалення системи ПДВ не 

обмежується лише зовнішньою фінансової політикою країни, а має здійсню-

ватися в рамках концепції економічного та соціального розвитку держави.  

В межах цієї концепціє мають бути розроблені заходи зі стабілізації 

економічної та політичної ситуації, оскільки, як відомо з теорії та низки нау-

кових робіт, стабільність економічної та політичної ситуації та податкова 

сфери тісно пов’язані та взаємозалежні [2, с. 8, 132, с. 150].  

Для підвищення обсягів експорту в Україні в рамках концепції еконо-

мічного та соціального розвитку держави, а також зовнішньої фінансової по-

літики доцільно визначити, на які ринки та яку продукції може поставлятися 

продукція українського виробництва. Також потрібно дослідити вимоги, що 
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висуваються до продукції та послуг з високою часткою доданою вартості в 

своїй структурі на міжнародних ринках, та визначити, яку з цих видів проду-

кції може запропонувати Україна, або що потрібно для того, щоб країна по-

чала виробляти та експортувати саме таку продукцію, а не сировину. Проте 

розробка останніх заходів виходить за межі даної роботи та потребує окре-

мих ґрунтовних досліджень. 

У підсумку потрібно зазначити, що реалізація в Україні комплексу ме-

ханізмів реформування ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави 

(рис. 3.2), дозволить підвищити ефективність застосування ПДВ як елементу 

зовнішньої фінансової політики України.  

 

  

Висновки до розділу 3 

 

З викладених у цьому розділі матеріалів можна зробити такі висновки.  

1. Зважаючи на стрімкий розвиток електронної комерції в світі та 

Україні, увагу до податкового регулювання цієї сфери з боку Європейської 

комісії та ОЕСР, а також для більшої зручності українських платників подат-

ків запропоновано застосовувати механізм удосконалення оподаткування 

ПДВ електронної комерції. В його рамках пропонується внести доповнення у 

Розділу V. «Податок на додану вартість» ПКУ щодо визначення понять, які 

стосуються електронної комерції, та врахування того, що зовнішні операції у 

сфері електронної торгівлі здійснюються за посередництвом міжнародних 

поштових та інших служб доставки.  

2. В рамках механізму удосконалення обкладання ПДВ операцій між 

пов’язаними підприємствами, реалізація якого сприятиме збільшенню надхо-

джень цього податку через запобігання проявам ненавмисного не оподатку-

вання або ухилення від сплати податків запропоновано внести такі зміни в 

податкове законодавство України: 
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1) передбачити можливість для філій (дочірніх підприємств, структу-

рних підрозділів) можливість не лише делегування права виписки податко-

вих накладних, але і формування звітності з ПДВ та сплати цього податку до 

бюджету, виходячи з показників діяльності такого підрозділу;  

2) розробити механізми реєстрації філій (дочірніх підприємств, струк-

турних підрозділів) не лише як структурних одиниць головного підприємст-

ва, що мають право виписки податкових накладних, але і таких, що мають 

право формування звітності з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, ви-

ходячи з показників діяльності такого підрозділу; 

3) розширити в ПКУ перелік можливих платників ПДВ за рахунок ві-

докремлених філій (дочірніх підприємств, структурних підрозділів), яким  

головне підприємство делегувало право виписки податкових накладних, фо-

рмування звітності з ПДВ та сплати цього податку до бюджету, виходячи з 

показників діяльності такого підрозділу; 

4) розробити механізми обкладання ПДВ транзакцій між головним пі-

дприємством та філіями. 

3. З метою боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від спла-

ти ПДВ в Україні та розвитку вітчизняної економіки запропоновано запрова-

дити механізми взаємодії між фіскальними, митними органами та державною 

статистичною службою. 

4. З метою збільшення надходжень до бюджету країни та спрощення 

адміністрування ПДВ в розділі було запропоновано науково-методичний пі-

дхід до оцінки наслідків впливу зміни ставки ПДВ на бюджетні надходжен-

ня, в рамках якого розроблено модель бюджетних надходжень та розрахова-

но показник С-ефективності. 

5. Встановлено, що наразі в Україні імпліцитна та ефективна ставки 

ПДВ становлять від 9% до 12%, що нижче за ефективну ставку ПДВ в ЄС 

(15,9%), проте майже вдвічі перевищує еквівалентну (за рівнянням Е. Аткін-

сона-Дж. Стігліца) ставці ПДФО ставку. 



147 

6. Визначено, що для того, щоб виконувалася вимога про еквівалент-

ність ставки ПДВ ставки ПДФО, слід було б значно знизити ставки ПДВ або 

збільшити  кількість пільг та розширити базу оподаткування, до якої застосо-

вуються знижені ставки, що суперечить вимогам про Асоціацію з ЄС.  

Крім того, заміна чинної ставки ПДВ на еквівалентну ставці ПДФО 

призведе до скорочення на 49%-60% надходжень цього податку до бюджету 

країни. В той же час, застосування аналогічної застосовуваній в ЄС ефектив-

ної ставки ПДВ збільшить ці надходження на 36-71%. 

Зважаючи на складне економічне та соціальне становище України, а 

також з огляду на необхідність виконання Угоди про асоціацію з ЄС, зробле-

но висновок про недоцільність скорочення ставки ПДВ. 

7. Зазначені вище результати розрахунків щодо впливу підвищення 

ставки ПДВ на бюджетні надходження, а також проведені в цьому розділі ро-

зрахунки показника С-ефективності та його порівняння зі світовими показ-

никами свідчать на користь підвищення ефективної ставки ПДВ в Україні, 

що може бути зроблено шляхом поліпшення адміністрування цього податку.   

8. Визначено, що вдосконалення адміністрування ПДВ, окрім підви-

щення ефективної ставки ПДВ, має відбуватися за такими основними напря-

мами: збільшення тривалості податкового періоду; спрощення форм ведення 

податкового обліку та складання податкової звітності; спрощення процедур 

бюджетного відшкодування та повернення надміру сплачених сум податків.  

9. Враховуючи, що ефективність зовнішньої фінансової політики дер-

жави не в останню чергу залежить від загальної економічної ситуації в країні 

і її економічного курсу, запропоновано рекомендації загального характеру, 

виконання яких має поліпшити економічну та соціальну ситуацію, підвищити 

рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та 

порівняно з імпортованою продукцією та формування податкових доходів 

бюджету. Серед цих рекомендацій – стабілізація економічної та політичної 

ситуації; пошук нових ринків збуту української продукції; дослідження ви-

мог щодо якості продукції та послуг з високою часткою доданою вартості, 
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попит на яку є в світі та яку може запропонувати Україна зараз або в най-

ближчій перспективі. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в ро-

ботах [105; 75; 78; 80]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у вирі-

шенні актуального наукового завдання розвитку теоретичних і науково-

методичних положень щодо обґрунтування механізмів реформування ПДВ у 

зовнішній фінансовій політиці держави. Головними теоретичними та науко-

во-практичними результатами, отриманими в ході дослідження, є такі. 

1. Обґрунтовано, що зовнішню фінансову політику держави доцільно 

розглядати як самостійний напрямок фінансового регулювання з урахуванням 

взаємозв’язку його завдань та інструментів із внутрішньою фінансовою полі-

тикою. Виходячи з даної позиції зовнішню фінансову політику визначено в 

трьох аспектах: 1) як форму реалізації управлінського впливу держави в зов-

нішній фінансовій сфері; 2) як сукупність інструментально-методичного за-

безпечення фінансового регулювання; 3) як комплекс заходів фінансового за-

безпечення зовнішніх нефінансових операцій; та структуровано її об’єкт, пре-

дмет, напрями, методи, важелі та інструменти. 

2. Доведено, що в рамках виконання завдань податкової складової зо-

внішньої фінансової політики, до яких віднесено здійснення впливу на інозе-

мні інвестиції, зовнішню торгівлю та міжкраїнну міграцію робочої сили, ні-

велювання негативних наслідків податкової конкуренції між різними юрис-

дикціями, балансування внутрішнього ринку формування доходної частини 

бюджету, ПДВ відіграє значущу роль саме як фінансовий інструмент регу-

лювання зовнішніх торговельних операцій. Дослідження дало змогу окресли-

ти основні можливості та загрози використання даного інструменту і довес-

ти, що використання принципів COO та COD має як переваги, так і недоліки 

з позицій наслідків їх застосування для обсягу надходжень до державного 

бюджету і легкості адміністрування податку.  

3. Проведене теоретичне дослідження дозволило сформулювати основ-

ні положення наукового підходу до реформування ПДВ у зовнішній фінансо-

вій політиці держави, які полягають у наступному: відповідність конкретним 
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цілям співробітництва певної країни з навколишнім геоекономічним середо-

вищем; гармонізація або дисгармонізація податку, зміна принципів, об’єктів, 

ставок, визначення бази оподаткування, відповідне вдосконалення законодав-

ства та механізмів адміністрування, їх спрощення; забезпечення оптимальної з 

точки зору надходжень до бюджету ставки, попередження використання шах-

райських схем тощо.  

4. Аналіз зарубіжного досвіду використання ПДВ показав, що процес 

поширення даного податку у національних податкових системах доцільно 

періодизувати, виходячи з динаміки геополітичних зв’язків, що існували між 

країнами світу в різні періоди часу, та змін в їхніх економіках, що відбулися 

в останні 20-30 років. Було визначено, що на перших етапах розповсюдження 

країнами світу ПДВ було засобом подолання кризових явищ у сфері форму-

вання доходної частини їхніх бюджетів, та уніфікації системи споживчих по-

датків в інтеграційних об’єднаннях. В обмежених випадках ПДВ було запро-

ваджено через тиск більш впливових в економічному та військовому сенсі 

країн. Окреслено коло проблем, із якими стикаються держави з унітарним та 

федеративним устроєм у процесі введення та реформування ПДВ: вони пере-

важно стосуються ухилення від сплати податку з використанням неузгодже-

ності правових норм в межах федеративної держави або на міжнародному рі-

вні, протидії різних суспільних груп через уявлення про негативний вплив на 

рівень доходів.  

5. Оцінка практики використання ПДВ в Україні дозволила визначити, 

що система оподаткування доданої вартості значно еволюціонувала за час іс-

нування, а надходження від цього податку стали одним з найважливіших 

джерел формування дохідної частини бюджету. Разом із тим, у ході реалізації 

зовнішньої фінансової політики існує низка проблем, пов’язаних із ПДВ, зо-

крема: недосконалість визначення в законодавстві окремих елементів будови 

податку; невизначеність місця виникнення податкових зобов’язань, особливо 

у зв’язку з оподаткуванням послуг та операцій із електронної комерції; неод-

нозначність ідентифікації суб’єктів оподаткування; використання шахрайсь-
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ких схем. 

6. Для розв’язання зазначених проблем в дисертації обґрунтовано на-

прями реформування ПДВ, до яких віднесено: гармонізацію на основі досвіду 

країн ЄС; зростання надходжень до державного бюджету; підвищення рівня ви-

явлення і визначення обсягів шахрайських схем та покращення ідентифікації їх 

учасників; удосконалення механізму оподаткування ПДВ електронних комер-

ційних операцій; спрощення механізмів адміністрування та відшкодування 

ПДВ при експорті та імпорті, в т.ч. пост-митного аудиту; удосконалення опода-

ткування окремих операцій. Наведені пропозиції враховують місце України в 

сучасній системі геоекономічних зв’язків, потреби зміни соціально-економічної 

ситуації всередині країни, в т.ч. у частині збільшення дохідної частини бюдже-

ту, необхідність спрощення відшкодування та адмініструванням ПДВ. 

7. Реалізація визначених у роботі напрямів реформування ПДВ у зов-

нішній фінансовій політиці України обумовила доцільність удосконалення 

набору певних механізмів і конкретизацію інструментарію їх реалізації в час-

тині визначення оптимальної ефективної ставки ПДВ; взаємодії між митни-

ми, фіскальними органами та державною статистичною службою; удоскона-

лення оподаткування ПДВ електронних комерційних та інших операцій тран-

закцій між пов’язаними суб’єктами. В рамках цієї структури визначено, що 

всі зазначені механізми мають працювати у комплексі, що дозволить підви-

щити ефективність як зовнішньої фінансової політики України, так і зменши-

ти кількість випадків шахрайства і ухилення від сплати ПДВ у глобальних 

масштабах. 

8. Враховуючи критичну значущість результативності реалізації фіска-

льної функції  ПДВ як критерію вибору інструментів його реформування, в 

роботі запропоновано науково-методичний підхід до оцінки наслідків впливу 

зміни ефективної ставки ПДВ на надходження цього податку до бюджету, 

який дозволив врахувати пільги з ПДВ, звільнення від оподаткування, а та-

кож наявність тіньового сектору економіки як фактора негативного впливу на 

податкові надходження. Було встановлено, що у разі застосування ставки, ек-
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вівалентної ставці ПДФО (5-6%), надходження до бюджету зменшаться на 

43-61%, що є вкрай небажаним наслідком, враховуючи складне економічне 

становище країни. В той же час, підвищення ставки ПДВ до рівня ефективної 

ставки цього податку в ЄС (15,9%) може збільшити надходження до бюджету 

на 36-71%. 

9. Розроблені в дисертаційній роботі підходи та рекомендації в теоре-

тичному аспекті мають сприяти поглибленню наукових положень викорис-

тання ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави, а у науково-

практичному – сприяти збільшенню його надходжень до бюджету, зменшен-

ню випадків податкового шахрайства та ухиленню від сплати податку, що 

позитивно позначатиметься на суспільному добробуті, а також полегшувати-

ме інтеграцію України у світове та європейське співтовариство з метою підт-

римки здійснення всіх видів легальних зовнішньоторговельних операцій.  
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Додаток А 

Надходження ПДВ в деяких країнах світу в окремі роки, % від ВВП 

 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Окремі країни Африки, Азії та Латинської Америки 

Камерун 4,0 4,5 5,2 5,3 4,9 4,8 5,2 5,1 5,4 5,6 

Кот-Д'Івуар 3,5 3,2 3,7 3,6 3,5 3,8 3,1 3,7 3,7 3,6 

Марокко н/д 5,6 7,7 8,5 7,4 8,3 8,7 8,8 8,3 8,1 

Руанда 2,1 3,9 4,1 4,5 4,1 4,0 4,1 4,2 4,5 5,2 

Сенегал 5,7 7,3 8,1 7,3 7,2 7,5 7,7 7,2 6,9 7,3 

Південно-Африканська Республіка 5,7 6,3 6,9 6,4 5,9 6,2 6,4 6,4 6,6 6,8 

Туніс н/д 5,8 5,3 6,0 5,8 5,9 6,0 6,2 5,9 6,4 

Мексика 3,1 3,4 3,7 3,4 3,8 3,7 3,7 3,5 3,9 3,9  

Чилі 7,9 7,8 8,4 7,3 7,6 7,9 8,1 8,1 8,2 8,4 

Індонезія 2,5 3,7 4,2 3,4 3,4 3,5 3,9 4 3,9 н/д 

Філіппіни 1,5 1,5 1,8 2,1 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 н/д 

Сінгапур 1,3 1,8 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 н/д 

Окремі країни ОЕСР та ЄС 

Австралія 3,4 3,9 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 н/д 

Канада 3,2 3,2 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,5 

Японія 2,4 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3,9 4,4  

Нова Зеландія 8,1 8,6 8,3 8,4 9,3 9,4 9,6 9,4 9,7 9,8 

Швейцарія 3,6 3,6 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Франція 7,2 7,2 6,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 

Німеччина 6,7 6,1 6,9 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Угорщина 8,7 8,3 7,7 8,3 8,6 8,5 9,2 9,0 9,4 9,7  

 

Джерело: складено за [187]. 

Примітка: н/д – немає наявної статистичної інформації за відповідний період. 
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b5111%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXGDP%5d,%5bCOU%5d.%5bMEX%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b5111%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXGDP%5d,%5bCOU%5d.%5bJPN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b5111%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXGDP%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true
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Додаток Б 

Надходження ПДВ в деяких країнах світу в окремі роки, % від загальної суми податкових надходжень 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Окремі країни Африки, Азії та Латинської Америки 

Камерун 34,8 34,5 35,1 35,0 35,8 32,5 34,1 35,2 33,1 34,2 35,0 

Кот-Д'Івуар 21,7 18,9 18,0 20,4 19,8 20,3 22,8 19,2 20,3 20,2 20,2 

Марокко 22,0 23,7 25,3 26,9 28,0 27,0 30,6 30,3 29,7 29,3 28,5 

Руанда 20,0 33,1 32,6 33,3 33,1 32,1 29,9 29,0 28,8 28,9 32,3 

Сенегал 39,6 40,0 41,5 40,2 38,2 38,0 37,7 38,5 36,8 36,2 36,0 

Південно-Африканська Республіка 24,6 26,1 25,9 25,1 23,2 23,1 24,3 24,5 23,8 24,0 24,3 

Туніс 24,8 22,5 22,0 21,1 22,2 21,5 21,8 20,4 21,3 19,8 20,3 

Чилі 41,8 37,8 32,0 32,9 39,4 42,1 38,5 37,0 37,7 40,8 41,6 

Мексика 22,8 26,7 28,2 27,2 27,1 24,9 26,9 26,4 26,7 23,7 25,6 

Індонезія 29,4 27 28,3 29,4 29,8 29 29,6 29,1 31,4 32,3 31,8 

Філіппіни 9,5 10,2 13,7 12,9 11,2 14 13 12,5 13,8 13,4 13,2 

Сінгапур 8,3 14,9 13,8 16,8 17,2 18,9 19,6 18,9 18 18,6 18,9 

Окремі країни ОЕСР та ЄС 

Австралія 11,1 13,1 12,8 12,7 12,5 13,9 13,3 12,5 12,1 12,7 12,6 

Канада 9,2 9,9 9,4 9,0 12,3 12,7 13,7 13,7 13,7 13,4 13,5 

Японія  9,1 9,5 9,2 8,8 8,9 9,6 9,6 9,4 9,2 9,2 12,2 

Нова Зеландія 24,9 23,8 24,4 23,5 25,4 27,6 30,7 31,0 30,0 30,0 29,9 

Швейцарія 13,2 13,5 13,4 13,0 12,9 12,4 12,8 12,8 13,1 13,1 12,9 

Франція  16,7 16,7 16,5 16,5 16,3 16,2 16,1 15,8 15,4 15,1 15,2 

Німеччина 18,4 18,0 17,9 19,4 19,4 20,1 20,0 19,7 19,4 19,2 19,0 

Угорщина 22,4 22,5 20,3 19,9 19,3 21,3 22,9 23,2 23,8 23,5 24,5 

Польща 33,8 33,8 34,5 35,4 34,9 32 32,3 32,7 32,9 32,8 32,9 

 

Джерело: складено за [187]. 

 
1
7
9
 



180 

Додаток В 

Роботи ОЕСР з питань правового забезпечення використання ПДВ у фінан-

совому регулюванні зовнішньої торгівлі 

Рік Документ Основні положення/цілі 

1998 Оттавські рамкові умови з опода-

ткування (Ottawa Taxation 

Framework Conditions) 

 підтверджено, що оподаткування подат-

ками на споживання в зовнішній торгівлі має 

відбуватися за принципом COD, що має 

знайти відображення в міжнародних торгіве-

льних угодах та зовнішній фінансовій полі-

тиці держав; 

 в цілях оподаткування споживання поста-

чання цифрової продукції не слід розцінюва-

ти як постачання товарів; 

•  коли відбувається імпорт послуг або нема-

теріальних активів, країни повинні розгляну-

ти можливість застосування в них зворотного 

механізму нарахування податкових зо-

бов’язань, самостійного нарахування подат-

кових зобов’язань замовниками послуг та 

інші подібні механізми, що дозволять отри-

мати урядам належні надходження спожив-

чих податків до бюджету та захистить націо-

нальних виробників. 

2001 Посібник зі споживчого  оподат-

кування міжнародної торгівлі 

послугами та нематеріальними 

активами в електронній комерції 

(Guidelines on Consumption 

Taxation of Cross-Border Services 

and intangible property Trade in 

the context of E-Commerce)  

• для транзакцій типу В2В місцем оподатку-

вання має бути країна, де реципієнт заснував 

свій бізнес; 

• для транзакцій типу В2С місцем оподатку-

вання є юрисдикція, резидентом якої є реци-

пієнт. 

2002 Посібники зі споживчих податків 

(Consumption Tax Guidance 

Series) 

До електронної комерції має застосовуватися 

принцип COD: експорт обкладається за став-

кою 0% ПДВ, експортерам має відшкодову-

ватися «вхідний» ПДВ. Імпорт оподаткову-

ється ПДВ відповідно до законодавства краї-

ни, де розміщується реципієнт такої продук-

ції, що має гарантувати застосування ПДВ в 

країні, де виникло споживання. 

Січень 

2006 

Міжнародний посібник ОЕСР з 

ПДВ/податків на товари та пос-

луги (OECD International 

VAT/GST Guidelines) 

• для цілей оподаткування послуги та нема-

теріальні активи мають оподатковуватися за 

правилами юрисдикції, де їх споживають; 

•  тягар ПДВ не має припадати на бізнес, як-

що інше чітко не закріплено національним 

законодавством. 
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Продовження додатку В 

Рік Документ Основні положення/цілі 

2008 Перший/Другий консультаційний 

документ ОЕСР щодо застосу-

вання ПДВ у міжнародній торгі-

влі послугами та нематеріальни-

ми активами (First/Second 

Consultation Paper on Applying 

Value Added Taxes to Cross-border 

Supplies of Services and 

Intangibles)  

Розроблено пропозиції з визначення правил 

оподаткування споживчими податками зов-

нішньої торгівлі товарами, послугами та не-

матеріальними активами та проведено кон-

сультування з урядами, науковцями, бізнесо-

вими структурами з метою поліпшення пра-

вил оподаткування.  

2010 Нотатки до основних положень з 

застосування ПДВ/ податків на 

товари та послуги при міжнарод-

ній торгівлі послугами та нема-

теріальними активами (Draft 

Guidelines on the Application of 

VAT/GST to the International 

Trade in Services and Intangibles) 

1. Для цілей оподаткування міжнародна тор-

гівля послугами та нематеріальними актива-

ми має оподатковуватися у юрисдикції, де 

вони споживаються. 

2. У випадку міжнародної торгівлі послуга-

ми та нематеріальними активами типу В2В 

право здійснювати оподаткування є в юрис-

дикції, де знаходиться клієнт. 

3. Особа клієнта звичайно встановлюється 

на основі бізнес-угод. 

2011 Посібник з міжнародної нейтра-

льності ПДВ (International VAT 

Neutrality Guidelines) 

1. Тягар ПДВ не повинен лягати на бізнес за 

виключенням випадків, коли це чітко зазна-

чено національним законодавством.  

2. Види бізнесу у схожих ситуаціях, що ви-

конують схожі операції, мають бути обкла-

дені схожими рівнями податків. 

3. Правила щодо ПДВ мають бути встанов-

лені так, щоб вони не були головним факто-

ром, який впливає на бізнесові рішення. 

4. Щодо рівня податків, то іноземний бізнес 

не має знаходитися у виграшному або про-

грашному стані порівняно з національним 

бізнесом у юрисдикціях, де мають сплачува-

тися податки. 

5. Для гарантування того, що іноземний біз-

нес не зіткнеться з невідшкодованим ПДВ, 

уряди можуть використовувати різні підходи.  

6. Де визнано за необхідне застосування осо-

бливих адміністративних вимог до іноземно-

го бізнесу, такі вимоги не повинні створюва-

ти диспропорційного або необов’язкового 

тягаря щодо їх виконання на бізнес. 

 Джерело: складено за [143;187, с. 7-19; 186, с. 20-22]. 



182 

Додаток Д 

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності 

 

Код КВЕД-

2010 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    у фактичних цінах; млн. грн 

Випуск товарів і послуг у ринкових цінах   2507439 3045241 3234174 3260553 3558223 4488398 

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 189373 253485 261707 306998 381227 558788 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 118720 156001 151486 153957 156192 186194 

Переробна промисловість  C  792317 948757 952726 883426 975675 1206047 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 93571 123383 137976 134516 148408 176768 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  24060 24831 22859 21334 23465 26982 

Будівництво F  132351 159378 178225 167196 162551 188595 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  283566 347459 382352 391144 442955 549163 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  161779 205952 212286 219891 217287 295634 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   19910 22234 22024 21917 21438 25458 

Інформація та телекомунікації J 68300 79133 88595 97499 105116 142223 

Фінансова та страхова діяльність K 98888 95165 98044 104206 116826 107764 

Операції з нерухомим майном L  90082 108877 121293 135283 139848 176078 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   53946 61701 86000 95510 92230 107124 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  24403 30217 33072 35846 35938 43370 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  69434 71090 82703 90930 117168 147578 

 
1
8
2
 



183 

Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освіта P  80349 87242 101823 107528 106305 119928 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  58478 64303 74131 72603 71755 88636 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  9908 12344 17319 19563 19135 20436 

Надання інших видів послуг S,T 13130 16256 17953 19820 20508 22475 

Випуск товарів і послуг в основних цінах   2382565 2867808 3042574 3079167 3354027 4189241 

Податки на продукти   127358 179296 195450 183586 206336 302344 

Субсидії на продукти    –2484 –1863 –3850 –2200 –2140 –3187 

      

Валовий внутрішній продукт    1079346 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 

Склад валового внутрішнього продукту     

За виробничим методом     

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 80385 106555 109785 128738 161145 239806 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 63436 84872 81660 81259 79120 95141 

Переробна промисловість  C  142700 154675 173912 165055 194050 236692 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 30295 39994 43491 42366 44836 53385 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  7736 7302 6625 6573 7236 7924 

Будівництво F  35366 39575 39049 36902 36876 38928 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  154994 193357 200763 212090 233702 273989 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  83027 103179 98859 104483 100889 134978 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   8932 10256 10122 10150 9927 11946 

Інформація та телекомунікації J 33011 38390 43379 48372 52724 72596 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фінансова та страхова діяльність K 61263 58213 61055 66232 70601 67512 

Операції з нерухомим майном L  57699 69035 83502 95272 99144 123021 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   27265 30471 41966 47712 47139 55789 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  11832 14300 16135 17715 18061 21624 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  49863 53464 59752 68225 78731 95085 

Освіта P  53462 59377 71771 77986 76068 82778 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  38555 41855 49234 48247 46250 51480 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  6074 7161 9727 12704 12339 12357 

Надання інших видів послуг S,T 8577 10527 12282 13731 13881 14356 

Валова додана вартість в основних цінах   954472 1122558 1213069 1283812 1382719 1689387 

Податки на продукти   127358 179296 195450 183586 206336 302344 

Субсидії на продукти    –2484 –1863 –3850 –2200 –2140 –3187 

За розподільчим методом     

Оплата праці найманих працівників   518184 610615 705837 730653 734943 777646 

Податки за виключенням субсидій на виробництво 

та імпорт 
  127525 181330 180815 184323 204191 315911 

Валовий прибуток, змішаний дохід   433637 508046 518017 550222 647781 894987 

    у цінах попереднього року; млн.грн 

Випуск товарів і послуг у ринкових цінах   2172727 2665860 3059973 3212318 3032605 3219458 

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 152205 226252 242655 296635 313786 363672 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 81990 126991 158814 152122 132865 134013 

Переробна промисловість  C  701313 852720 929362 883522 801266 852740 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 84042 98114 125648 136078 125638 130599 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  20867 23785 21144 21123 18814 18220 

Будівництво F  100474 136729 150841 157723 133088 142557 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  242627 297408 360396 389511 342269 384838 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  143717 184244 204020 216778 200075 210960 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   18557 20782 20936 21275 20771 21212 

Інформація та телекомунікації J 63130 70510 84934 94378 97482 104208 

Фінансова та страхова діяльність K 97304 94831 95550 103522 107574 88768 

Операції з нерухомим майном L  79489 94219 112208 129968 134274 149647 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   46551 50150 81851 94325 86972 82501 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  21245 25675 31495 35116 33368 34580 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  62740 64255 75251 83190 106185 120090 

Освіта P  69373 77854 90118 102944 101329 100676 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  48878 58298 67413 71810 67885 73472 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  8624 11418 16206 18733 18165 16778 

Надання інших видів послуг S,T 11911 14308 16384 18401 19590 20128 

Випуск товарів і послуг в основних цінах   2055037 2528543 2885226 3027154 2861396 3049659 

Податки на продукти   120359 138931 177360 187981 173390 171900 

Субсидії на продукти    –2669 –1614 –2613 –2817 –2181 –2101 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валовий внутрішній продукт   949619 1138338 1303094 1404293 1369190 1431826 

Склад валового внутрішнього продукту     

За виробничим методом     

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 63437 95989 102296 124016 131721 154090 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 41212 69352 85029 79133 68728 68173 

Переробна промисловість  C  138270 147393 151160 156671 150817 164491 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 29129 32126 39604 41945 38755 39436 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  6663 7911 5719 6300 5762 5285 

Будівництво F  23903 34918 35592 34516 29632 30106 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  132083 164943 194745 201133 182674 197356 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  75360 93627 96677 99246 94015 98406 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   8243 9591 9624 9589 9582 10143 

Інформація та телекомунікації J 28601 34331 40855 44182 47658 52556 

Фінансова та страхова діяльність K 60665 56950 59294 65798 65008 55730 

Операції з нерухомим майном L  53470 59362 73187 89131 93428 102588 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   24248 25294 38909 46362 44396 41101 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  10436 12311 15027 16332 16621 17608 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  45242 48741 54021 60827 72439 80799 

Освіта P  46256 53461 62655 72896 75692 73679 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  31551 38844 43929 47518 45745 45937 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  5123 6635 9007 11108 11878 10738 

Надання інших видів послуг S,T 8037 9242 11017 12426 13430 13805 

Валова додана вартість в основних цінах   831929 1001021 1128347 1219129 1197981 1262027 

Податки на продукти   120359 138931 177360 187981 173390 171900 

Субсидії на продукти    –2669 –1614 –2613 –2817 –2181 –2101 

    індекси фізичного обсягу; відсотків до попереднього року 

Випуск товарів і послуг у ринкових цінах   105,2 106,3 100,5 99,3 93,0 90,5 

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 98,6 119,5 95,7 113,3 102,2 95,4 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 102,2 107,0 101,8 100,4 86,3 85,8 

Переробна промисловість  C  112,6 107,6 98,0 92,7 90,7 87,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 108,1 104,9 101,8 98,6 93,4 88,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  134,5 98,9 85,2 92,4 88,2 77,6 

Будівництво F  89,7 103,3 94,6 88,5 79,6 87,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  104,9 104,9 103,7 101,9 87,5 86,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  101,9 113,9 99,1 102,1 91,0 97,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   114,2 104,4 94,2 96,6 94,8 98,9 

Інформація та телекомунікації J 104,3 103,2 107,3 106,5 100,0 99,1 

Фінансова та страхова діяльність K 105,5 95,9 100,4 105,6 103,2 76,0 

Операції з нерухомим майном L  98,8 104,6 103,1 107,2 99,3 107,0 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   94,9 93,0 132,7 109,7 91,1 89,5 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  97,9 105,2 104,2 106,2 93,1 96,2 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  109,1 92,5 105,9 100,6 116,8 102,5 

Освіта P  102,3 96,9 103,3 101,1 94,2 94,7 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  98,8 99,7 104,8 96,9 93,5 102,4 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  87,0 115,2 131,3 108,2 92,9 87,7 

Надання інших видів послуг S,T 95,1 109,0 100,8 102,5 98,8 98,1 

Випуск товарів і послуг в основних цінах   105,3 106,1 100,6 99,5 92,9 90,9 

Податки на продукти   103,2 109,1 98,9 96,2 94,4 83,3 

Субсидії на продукти    87,8 65,0 140,3 73,2 99,1 98,2 

      

Валовий внутрішній продукт   104,1 105,5 100,2 100,0 93,4 90,2 

Склад валового внутрішнього продукту     

За виробничим методом     

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 100,0 119,4 96,0 113,0 102,3 95,6 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 104,6 109,3 100,2 96,9 84,6 86,2 

Переробна промисловість  C  104,6 103,3 97,7 90,1 91,4 84,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 104,2 106,0 99,0 96,4 91,5 88,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  135,7 102,3 78,3 95,1 87,7 73,0 

Будівництво F  100,0 98,7 89,9 88,4 80,3 81,6 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  107,5 106,4 100,7 100,2 86,1 84,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  103,2 112,8 93,7 100,4 90,0 97,5 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   117,4 107,4 93,8 94,7 94,4 102,2 

Інформація та телекомунікації J 97,6 104,0 106,4 101,9 98,5 99,7 

Фінансова та страхова діяльність K 121,0 93,0 101,9 107,8 98,2 78,9 

Операції з нерухомим майном L  107,0 102,9 106,0 106,7 98,1 103,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   88,5 92,8 127,7 110,5 93,0 87,2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  103,0 104,0 105,1 101,2 93,8 97,5 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  102,1 97,7 101,0 101,8 106,2 102,6 

Освіта P  98,2 100,0 105,5 101,6 97,1 96,9 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  99,3 100,7 105,0 96,5 94,8 99,3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  88,5 109,2 125,8 114,2 93,5 87,0 

Надання інших видів послуг S,T 100,8 107,8 104,7 101,2 97,8 99,5 

Валова додана вартість в основних цінах   104,2 104,9 100,5 100,5 93,3 91,3 

Податки на продукти   103,2 109,1 98,9 96,2 94,4 83,3 

Субсидії на продукти    87,8 65,0 140,3 73,2 99,1 98,2 

    індекси- дефлятори; відсотків до попереднього року 

Випуск товарів і послуг у ринкових цінах   115,4 114,2 105,7 101,5 117,3 139,4 

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 124,4 112,0 107,9 103,5 121,5 153,7 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 144,8 122,8 95,4 101,2 117,6 138,9 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Переробна промисловість  C  113,0 111,3 102,5 100,0 121,8 141,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 111,3 125,8 109,8 98,9 118,1 135,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  115,3 104,4 108,1 101,0 124,7 148,1 

Будівництво F  131,7 116,6 118,2 106,0 122,1 132,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  116,9 116,8 106,1 100,4 129,4 142,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  112,6 111,8 104,1 101,4 108,6 140,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   107,3 107,0 105,2 103,0 103,2 120,0 

Інформація та телекомунікації J 108,2 112,2 104,3 103,3 107,8 136,5 

Фінансова та страхова діяльність K 101,6 100,4 102,6 100,7 108,6 121,4 

Операції з нерухомим майном L  113,3 115,6 108,1 104,1 104,2 117,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   115,9 123,0 105,1 101,3 106,0 129,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  114,9 117,7 105,0 102,1 107,7 125,4 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  110,7 110,6 109,9 109,3 110,3 122,9 

Освіта P  115,8 112,1 113,0 104,5 104,9 119,1 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  119,6 110,3 110,0 101,1 105,7 120,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  114,9 108,1 106,9 104,4 105,3 121,8 

Надання інших видів послуг S,T 110,2 113,6 109,6 107,7 104,7 111,7 

Випуск товарів і послуг в основних цінах   115,9 113,4 105,5 101,7 117,2 137,4 

Податки на продукти   105,8 129,1 110,2 97,7 119,0 175,9 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидії на продукти    93,1 115,4 147,3 78,1 98,1 151,7 

      

Валовий внутрішній продукт   113,7 114,2 107,8 104,3 115,9 138,9 

Склад валового внутрішнього продукту     

За виробничим методом     

Сільське господарство, лісове господарство та ри-

бне господарство 
A 126,7 111,0 107,3 103,8 122,3 155,6 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 153,9 122,4 96,0 102,7 115,1 139,6 

Переробна промисловість  C  103,2 104,9 115,1 105,4 128,7 143,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря 
D 104,0 124,5 109,8 101,0 115,7 135,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-

дами 
E  116,1 92,3 115,8 104,3 125,6 149,9 

Будівництво F  148,0 113,3 109,7 106,9 124,4 129,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 
G  117,3 117,2 103,1 105,4 127,9 138,8 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
H  110,2 110,2 102,3 105,3 107,3 137,2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I   108,4 106,9 105,2 105,9 103,6 117,8 

Інформація та телекомунікації J 115,4 111,8 106,2 109,5 110,6 138,1 

Фінансова та страхова діяльність K 101,0 102,2 103,0 100,7 108,6 121,1 

Операції з нерухомим майном L  107,9 116,3 114,1 106,9 106,1 119,9 

Професійна, наукова та технічна діяльність М   112,4 120,5 107,9 102,9 106,2 135,7 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування 
N  113,4 116,2 107,4 108,5 108,7 122,8 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-

альне страхування 
O  110,2 109,7 110,6 112,2 108,7 117,7 

Освіта P  115,6 111,1 114,5 107,0 100,5 112,3 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q  122,2 107,8 112,1 101,5 101,1 112,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  118,6 107,9 108,0 114,4 103,9 115,1 

Надання інших видів послуг S,T 106,7 113,9 111,5 110,5 103,4 104,0 

Валова додана вартість в основних цінах   114,7 112,1 107,5 105,3 115,4 133,9 

Податки на продукти   105,8 129,1 110,2 97,7 119,0 175,9 

Субсидії на продукти    93,1 115,4 147,3 78,1 98,1 151,7 
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Додаток Е 

 

 

Джерело: складено автором 

Рис. Е.1. Екранна форма пошуку значень коефіцієнтів моделі обсягів надходжень ПДВ до бюджету 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки про практичне впровадження матеріалів дисертаційної роботи 
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