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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ 

ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ПРОЦЕСИ В КРАЇНІ 

Розвиток економічних відносин (у т. ч. фінансових) в умовах інтеграційних 

процесів зумовив підвищення значимості конкурентної боротьби між країнами 

на світових ринках товарів, послуг і факторів виробництва. Створення більш 

сприятливого податкового середовища дає можливість більш ефективно 

залучати іноземні інвестиції та забезпечувати більш стрімке економічне 

зростання. 

Так, до характеристик податкової конкуренції, які позитивно впливають на 

соціально-економічне становище країни, можна віднести такі [4]: 

 Податкова конкуренція сприяє занятості населення та зменшенню 

безробіття в країні. 

Податкове стимулювання зниження рівня безробіття побічно 

забезпечується податковими інструментами стимулювання інвестицій. Такий 

опосередкований варіант податкового регулювання широко застосовується всіма 

промислово розвиненими і більшістю держав, що розвиваються. 

 Податкова конкуренція сприяє активізації інвестиційної діяльності. 

Сприятливий податковий клімат буде залучати до національної економіки 

іноземних та стимулювати до виробництва вітчизняних суб’єктів 

господарювання. 



Зарубіжний досвід свідчить, що одним із найефективніших засобів 

стимулювання інвестиційної діяльності підприємств є пільгове оподаткування 

[1]. 

Податкові пільги мають надаватися підприємствам, які виконують державні 

умови щодо пріоритетного розвитку промисловості, а саме: реалізують 

продукцію на експорт, упроваджують інновації, демонструють кращі показники 

ефективності господарювання, забезпечують високу якість виготовленої 

продукції [2]. 

 Податкова конкуренція сприяє стимулюванню ділової активності в 

депресивних регіонах через відновлення територіальних податкових пільг і 

стимулів. 

Вирівнювання економічного розвитку регіонів України має стати одним із 

ключових пріоритетів діяльності влади, оскільки дозволить подолати не лише 

економічний розрив, а й політичну дезінтеграцію в державі. 

 Виважена податкова політика та ефективне маневрування 

інструментами податкового регулювання повинні сприяти оптимальному 

задоволенню потреб соціальної сфери. 

Так, свій прояв податкова конкуренція в соціальній сфері має через 

соціальну функцію податків, яка тісно пов’язана з фіскальною і регулюючою 

функціями за допомогою умов справляння прибуткового податку та податку з 

майна. 

 Добросовісна податкова конкуренція має свій прояв у підвищенні рівня 

доходу населення країни. 

При визначенні впливу податкової конкуренції на розподіл доходів важливе 

значення мають такі поняття, як система оподаткування, ставки оподаткування, 

база оподаткування, величина неоподатковуваного мінімуму, пільги при сплаті 

податків тощо. Навіть незначні зміни в системі оподаткування призводять до 

суттєвих змін у формуванні доходів населення [1]. 

 Раціональна податкова політика та підвищення рівня конкурентних 

переваг податкового характеру повинні створити сприятливі умови для 



розвитку високотехнологічних виробництв та експорту за рахунок надання 

податкових пільг і запровадження спеціальних податкових режимів. Сьогодні в 

Україні немає жодного підприємства, яке виготовляє продукцію шостого 

технологічного укладу, через що Україна має працювати в даному напрямі 

активніше, ніж інші країни. Для цього необхідно створити максимально 

сприятливі податкові умови для підприємств, що займаються НДД КР [2]. 

Розглядаючи податкову конкуренцію в недобросовісній формі, наслідками 

якої є негативний вплив на соціально-економічне становище країни, можна 

виділити такі негативні риси, які притаманні для даної форми конкурентної 

боротьби [4]: 

 Однією з таких рис, які погіршують характеристики податкових 

конкурентних переваг, є безсистемне та невиправдане надання податкових 

пільг і звільнень, що посилює податкове навантаження на ефективні 

підприємства, які сумлінно сплачують податки. 

Недосконалість системи пільг в Україні полягає в тому, що вона не тільки 

не стала достатньою мірою стимулюючим важелем для розвитку тих напрямів 

підприємництва, які цими пільгами користуються, але й створила нерівномірне 

податкове навантаження на суб’єктів господарювання. При цьому значна 

частина таких пільг не має достатнього соціально-економічного обґрунтування, а 

беззаперечними лідерами за кількістю пільг є податок на додану вартість і 

податок на прибуток підприємств [3]. 

 Офшорні зони та офшорний бізнес. 

У даний час оцінка діяльності офшорних зон і офшорного бізнесу в цілому 

досить неоднозначна. З одного боку, в них проявляє себе загальносвітова 

тенденція лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків, що відповідає основному 

напрямку глобалізації сучасної світової економіки. З іншого боку, саме в 

офшорних зонах нерідко відмиваються “брудні” гроші і здійснюються банківські 

афери. У силу подібного роду специфічності своєї діяльності багато офшорних 

зон або офшорних центрів не можуть або не хочуть співпрацювати з іншими 

державами на економічному та правовому полі. 



Так, пунктом 161.2 статті 161 Податкового кодексу України передбачено, 

що, якщо українська компанія укладе угоду з офшором із закупівлі (імпорту) 

товарів або послуг, то до складу їх витрат дозволяється віднести лише 85 % від 

суми вартості цих товарів, робіт, послуг. Таким чином держава збільшує базу 

оподаткування при роботі з офшорами. 

 Податковій конкуренції притаманні зовнішні ефекти - екстерналії 

податків. Вони виникають, коли дії певного економічного агента приносять 

вигоди чи втрати іншим, при цьому такий економічний агент не отримує 

компенсацію за створену вигоду і не платить за спричинені ним втрати. 

Екстерналії податків є результатом негативного впливу податкової конкуренції 

на податкові надходження. Унаслідок податкової конкуренції мобільні фактори 

виробництва переміщаються з регіонів з високим рівнем оподаткування до країн, 

що мають невисокі податки. 

 Перенесення податкового тягаря. Перенесення податкового тягаря 

платника податків на інших осіб, найчастіше відбувається в прихованій, неявній 

формі. Існує як у сфері виробництва, так і у сфері обігу. У сфері виробництва 

може виявлятися у зниженні заробітної плати або інтенсифікації праці 

працюючих при підвищенні податкових платежів за вже діючими податками або 

появі нових. Найбільш характерний процес перекладання податків для сфери 

обігу, де перекладення податків здійснюється шляхом включення податків у ціни 

реалізованих товарів (робіт, послуг). Так, фактично податковий тягар з податі^ 

на додану вартість лягає на кінцевих користувачів вироблених товарів (робіт, 

послуг). 

Аналізуючи двобічну сутність податкової конку ренції та її вплив на рівень 

конкурентних переваг країни, можна зробити висновок, що раціональна 

податкова політика та дієві інструменти податкового регулювання повинні 

сприяти підвищенню рівня соціально-економічного розвитку країни в цілому, 

добробуту населення та домогосподарств, притоку внутрішніх та іноземних 

інвестицій. При побудові податкової політики України потрібне врахування як 

позитивних, так і негативних наслідків особливостей установлення певних умов 



податкових відносин, які приводять до податкової конкуренції. 
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