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У статті досліджується відповідність пропорцій розподілу загальних обсягів державної фіскальної підтримки
між галузями та видами економічної діяльності пріоритетам регуляторної економічної політики. Оцінюються
масштаби державної фіскальної підтримки, що її одержують різні види економічної діяльності у формі як дер-
жавних видатків, так і податкових пільг. Розміри державних видатків порівнюються з загальними бюджетними
витратами на економічну діяльність та з масштабами економічної діяльності галузі одержувача державної
допомоги. 

В статье исследуется соответствие пропорций распределения общих объемов государственной фискальной
поддержки между отраслями и видами экономической деятельности приоритетам регуляторной экономической
политики. Оцениваются масштабы государственной фискальной поддержки, которую получают различные
виды экономической деятельности в форме как государственных расходов, так и налоговых льгот. Размеры госу-
дарственных расходов сравниваются с общими бюджетными затратами на экономическую деятельность и с
масштабами экономической деятельности получателя государственной помощи.

The article is devoted to comparing the actual proportions of total fiscal support distribution between sectors of economic
activities – on the one hand and priorities of regulatory economic policy – on the other. The amount of state fiscal support
is estimated, assigned to various types of economic activity as in the form of public spending, and so in the form of tax
exemptions. The scale of public expenditure is compared to the overall budget expenditures for economic activity and to the
scale of the value added in the sector, which is recipient of state aid.
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ПП
остановка проблеми та обґрунтування
актуальності вибраної теми. У розвину-
тих економічних системах державна фіс-
кальна політика, різні форми фіскальної
підтримки бізнесу відіграють роль ваго-

мого фактора формування галузевої структури націо-
нальної економіки. Компенсуючи негативні екстерна-
лії та заохочуючи позитивні, пом’якшуючи соціальні
суперечності і забезпечуючи створення суспільних
благ, бюджетні видатки стали невід’ємним елементом
системи забезпечення добробуту населення. При
цьому в розвинених країнах загальна логіка залучення
фінансових ресурсів держави до участі в ресурсному
забезпеченні діяльності різних галузей відбиває рух
від домінування ринкових механізмів фінансування до
поступового доповнення їх державним фінансуванням
у міру доведення доцільності такого доповнення з
погляду впливу на суспільний добробут. При цьому
розвинуті суспільства прагнуть уникати монополізації
державою ролі джерела фінансових ресурсів для галу-
зей, де існують організаційно-технічні й соціально-
економічні передумови для залучення комерційних

джерел фінансування, а оцінка ефективності держав-
них видатків завжди враховує можливості альтерна-
тивних напрямів використання наявних фінансових
ресурсів і загрозу «ефекту витіснення» більш ефектив-
них приватних видатків менш ефективними держав-
ними.

На відміну від розвинутих економічних систем,
Україна формує галузеву структуру державного
фінансування за загальною логікою поступового
роздержавлення, процедури і послідовність якої
задаються більше взаємодією сил впливу на полі-
тичні структури, ніж виваженою й узгодженою з
провідними досягненнями економічної науки фіс-
кальною регуляторною політикою.

Крім того, неоднакові можливості суб'єктів гос-
подарювання в різних галузях переносити тягар
оподаткування на контрагентів відносин, оптимізу-
вати базу оподаткування, різна структура доходів,
що генеруються в процесі їхньої діяльності (і опо-
датковуються, відповідно, за різною середньозва-
женою ставкою), обумовлюють різні позиції галу-
зей у системі фіскальних відносин, навіть незва-
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жаючи на свідому галузеву диференціацію фіс-
кальних важелів.

Усе зазначене актуалізує дослідження, присвяче-
ні уточненню впливу фіскального регулювання на
галузеву структуру економіки, оцінюванню здатнос-
ті чинних фіскальних пріоритетів сприяти позитив-
ним структурним зрушенням в економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив
фіскального регулювання на галузеву структуру
розглядається переважно в контексті дослідження
суспільних передумов і наслідків державної під-
тримки підприємств. Зокрема, проблеми оптиміза-
ції джерел фінансування виконання загальноеконо-
мічних функцій держави та державної економічної
діяльності в різних галузях  на рівні абстрактних і
транснаціональних моделей досліджуютьу своїх
працях В. Танзі, К. Шукнехт, К. Котарелі, А. Ших,
П. Ашіон, П. Самуельсон. З урахуванням специфіч-
них умов постсоціалістичних країн вивчають ці про-
блеми А. Барнс, К. Йоо та багато інших авторів. На
основі особливостей вітчизняної економіки дані
питання розглядаються в працях В. М. Гейця,
В. М. Опаріна, А. І. Крисоватого, Н. І. Федишина та
інших. Проблеми вибору засобів податкового заохо-
чення та визначення сфер їх застосування описано в
цілій низці робіт, зокрема І. О. Луніної, О. О. Бу -
ланої, Н. Б. Фролової, Т. П. Богдан, Т. М. Паянок,
Д. О. Чернікова, Я. В. Романчука, С. І. Гречаної,
А. М. Соколовської та багатьох інших.

Окреслення невирішеної частини проблеми.
Використання терміна «фіскальне регулювання»
дозволяє комплексно охопити всі аспекти держав-
ного впливу на економіку (окремі її сектори чи
галузі), пов’язані як з вилученням коштів підпри-
ємств і домогосподарств до бюджетної сфери, так і
дальшим їх розподілом (перерозподілом) між бю -
джетами та напрямами використання для ресур-
сного забезпечення всіх напрямів урядової актив-
ності. Відповідно, поняття «фіскальне регулюван-
ня» більш комплексно відбиває важелі державного
впливу на економіку, ніж «податкова підтримка»,
бо враховує аспекти розподілу й використання
бюджетних ресурсів. Водночас фіскальне регулю-
вання не охоплює деяких важелів державного
впливу (наприклад, неподаткове регулювання цін
на споживчі блага і виробничі ресурси, нетарифне
митне регулювання, установлення державних стан-
дартів якості продукції та інші нефіскальні аспекти
регулювання відносин споживачів і виробників,
деякі інші), що потрапляють у фокус дослідження
в разі використання термінів «державна підтрим-
ка» або «державне регулювання». Отже, нашу
роботу відрізняє від численних наукових публіка-
цій те, що ми спробуємо узагальнити вплив як
податкових важелів регулювання (розподіл подат-
кового навантаження між секторами економіки та

власниками різних факторів виробництва), так і
розподілу державних видатків між різними група-
ми бенефіціантів. Якщо такі комплексні дані про
обидві форми фіскальної підтримки (у вигляді
полегшення податкового тягаря порівняно з інши-
ми групами платників податків і у вигляді прямих
державних витрат, бенефіціантами яких виступає
така група платників податків) вдасться агрегувати
стосовно до певної галузі (виду економічної діяль-
ності), то це створить передумови для оцінки мас-
штабів ресурсів, що держава витрачає на підтримку
її діяльності.

Порівняння масштабів підтримки, що її фактично
одержують різні галузі за кошти бюджетних ресур-
сів, із пріоритетами структурних змін в економіці
дозволяє дати оцінку відповідності фіскальної полі-
тики, важелів її реалізації бажаним структурним
змінам в економіці, уточнити можливості посилен-
ня впливу цих важелів на структурні зрушення та
окреслити зміни в принципах і пріоритетах фіскаль-
ного регулювання, здатних сприяти поліпшенню
його суспільних результатів, зокрема щодо струк-
турних зрушень в економіці.

Виклад основних результатів дослідження. На
першому етапі дослідження нашим завданням було
оцінити масштаби фіскальної допомоги, яку одер-
жують суб’єкти господарювання певних галузей.
Методологічні засади такої оцінки ми сформували
виходячи з вітчизняних законодавчих актів та між-
народних стандартів класифікації господарських
операцій [1].

Зокрема, Закон України «Про державну допо-
могу суб’єктам господарювання» так визначає
державну допомогу: «державна допомога суб’єк-
там господарювання (далі – державна допомога)
– підтримка у будь-якій формі суб’єктів господа-
рювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих
ресурсів, що спотворює або загрожує спотворен-
ням економічної конкуренції, створюючи перева-
ги для виробництва окремих видів товарів чи про-
вадження окремих видів господарської
діяльності» [2, с. 1].

При цьому, оскільки в основі нашого дослі -
дження – галузевий підхід до виокремлення груп
одержувачів державної допомоги (у формі як
зменшення податкового тягаря, так і прямих бю -
джетних витрат), то для нас важливий поділ форм
такої підтримки на «горизонтальну» і «галузеву».
Як зазначається у Звіті про результати дослі -
дження державної підтримки суб’єктів господа-
рювання в Україні, підготовленому міжнародним
колективом авторів, заходи державної підтримки,
спрямовані на сприяння загальному економічно-
му розвитку і сталому зростанню (наприклад,
програми регіонального розвитку, заходи із захис-
ту довкілля, створення робочих місць, професійне

z СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÖ² ¹2, 2017



44

навчання, НДДКР тощо), належать до категорії
«горизонтальної» підтримки. Державна підтрим-
ка, спрямована на сприяння розвитку окремих
пріоритетних галузей або окремих видів госпо-
дарської діяльності, у тому числі заходи зі збере-
ження та підтримки національної спадщини,
культури і спорту, класифікується як «галузева»
підтримка. Однак заходи горизонтальної і галузе-
вої підтримки не завжди піддаються чіткій класи-
фікації, оскільки вони можуть бути взаємозв’яза-
ні. Наприклад, заходи з охорони довкілля можуть
розглядатись як горизонтальні, однак водночас
Уряд може стимулювати таку діяльність лише в
одній чи кількох окремих галузях або навіть у
межах окремих підприємств. Заходи з надання
допомоги для санації та реструктуризації підпри-
ємств в основному застосовуються до певних
стратегічних підприємств, проте, водночас
можуть розглядатися і в контексті горизонталь-
них програм [3, с. 21].

Для нас було важливо виділити такі форми фіс-
кальної взаємодії між суб’єктами господарювання
певної галузі, з одного боку, і державним та місцеви-
ми бюджетами – з другого, яким притаманні такі
риси. По-перше, ці форми взаємодії передбачають
використання чи зменшення бази формування бю -
джетних ресурсів. Інакше кажучи, ми прагнемо вра-
хувати всі форми витрат бюджетних ресурсів або
зменшення обсягів надходжень до бюджету, пов’яза-
них зі створенням для певних галузей економіки
специфічних, відмінних від інших галузей, фіскаль-
них умов. По-друге, такі форми фіскальної взаємодії
відокремлюють суб’єктів господарювання певної
галузі від суб’єктів інших галузей, створюючи спе-
цифічні умови господарювання в межах галузі,
тобто належать до галузевих форм підтримки. При
цьому, навіть якщо надання певних форм державної
допомоги відбувається не за галузевою, а за іншими
ознаками, проте бенефіціантами таких форм стають
підприємства певної галузі, ми все одно враховуємо
саме фактичні показники додаткових бюджетних
видатків (скорочення надходжень) як форму галу-
зевої підтримки.

Відповідно до викладених методологічних поло-
жень ми можемо віднести до видатків на державну
допомогу підприємствам певної галузі, по-перше,
усі видатки, що пов’язані з її бюджетним фінансу-
ванням незалежно від форми їх здійснення (видатки
на державне виробництво, державні закупівлі, суб-
сидування кінцевих споживачів, надання прямих
субсидій виробникам). При цьому важливо, що
сфера їх використання локалізована сукупністю
етапів створення певної категорії благ, а не створен-
ням доданої вартості певної галузі. Наприклад,
витрати на оплату комунальних послуг державних
освітніх закладів не належать до доданої вартості

освітньої галузі, проте, мають визначатися нами як
витрати на ресурсне забезпечення створення пропо-
нованих державою освітніх послуг.

По-друге, у складі державної допомоги ми праг-
немо врахувати всі форми полегшення податкового
тягаря, які в узагальненому вигляді мають оціню-
ватись ефективною податковою ставкою для галузі
(відношення суми сплачених власниками ресурсів,
залучених до галузі податків до створеної в галузі
доданої вартості). Проте завдання локалізації всіх
податків, сплачених з доходів на працю, на капітал
та на кінцеве споживання продукції, саме стосовно
до діяльності певної галузі виходить за межі мож-
ливостей даного дослідження. Поки ми обмежи-
мось урахуванням масштабів податкових пільг
(оцінюватимуться за сумою доходів недоодержа-
них бюджетами внаслідок застосування податко-
вих пільг), наданих суб’єктам господарювання пев-
них галузей.

Для забезпечення галузевої локалізації бюджет-
них видатків ми скористались функціональною кла-
сифікацією видатків зведеного бюджету. На відміну
від даних програмної, або економічної, класифікації
такі видатки ідентифікуються за галузевою належ-
ністю одержувачів державного фінансування, що
дозволяє використовувати їх для порівняння із су -
спільним ефектом від функціонування галузі, а не
тільки з показниками створеної в ній доданої вар-
тості. Проте за галуззю «житлово-комунальне гос-
подарство» ми доповнили дані за функціональною
класифікацією даними про розміри видатків на суб-
сидування оплати житлово-комунальних послуг
населенню (за даними економічної класифікації
видатків бюджету). Це дало можливість охопити всі
форми бюджетної допомоги галузі та суттєво зміни-
ло показники для 2015 р.

Результати формування бази даних про масштаби
галузевої державної допомоги для галузей провід-
них її одержувачів зведені до табл. 1.

Для оцінки масштабів такої форми державної
допомоги ми розрахували і абсолютні значення, і
відносні показники: співвідношення суми держав-
них видатків з валовою доданою вартістю, створе-
ною в галузі (для характеристики значущості ролі
державної допомоги для функціонування галузі), та
частка державних видатків для допомоги певній
галузі в загальній сумі видатків зведеного бюджету
відповідного року (характеризує вагомість цього
напряму галузевої підтримки в складі бюджетних
видатків).

Друга форма визначеної нами галузевої держав-
ної допомоги – податкові пільги.

Розраховані нами дані про масштаби надання
цієї форми державної допомоги для галузей, про-
відних одержувачів податкових пільг зведено до
табл. 2.
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Наведені в табл. 1 і 2 показники характеризують
два важливі аспекти фіскальної допомоги суб’єктам
господарювання з різних галузей. По-перше, місце
галузі в системі пріоритетів фіскальної політики

(через частку видатків бюджету на допомоги суб'єк-
там цієї галузі та частку недоодержаних доходів
через надання суб'єктам галузі податкових пільг).
По-друге, місце державної фіскальної допомоги в
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Таблиця 1

Характеристики бюджетних видатків для допомоги суб’єктам господарювання  
різних галузей економіки України у 2013–2015 рр.

Розраховано за даними звітів про виконання державного бюджету[www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/]



системі механізмів фінансування діяльності суб'єк-
тів галузі (показник відношення державних видат-
ків до валової доданої вартості галузі).

Відповідно до наведених даних можна сформува-
ти матрицю характеристик пріоритетів і суспільно-
го значення фіскальної допомоги суб'єктам госпо-
дарювання різних галузей економіки України
(табл. 3).

З наведеної матриці випливають кілька рис фіс-
кальної допомоги суб'єктам господарювання вітчиз-
няної економіки, важливих для пошуку джерел під-
вищення її ефективності.

По-перше, вирішальний вплив на галузеву струк-
туру національної економіки справляють прямі дер-
жавні видатки. При цьому структура державної
участі в економічній діяльності, пріоритети вико-
ристання ресурсів державного сектору, інститути,
що регламентують таке використання, історично
формувались не в процесі поступової соціалізації
ринкової економіки, а в межах, на жаль, досить хао-
тичного та безсистемного визначення послідовності
й масштабів роздержавлення економіки [7; 8; 9]. До
цього призводять як технологічні обмеження, що
залишились у спадок від одержавленої економіки,
так і недоліки державної політики реформування

галузей з переважанням державного виробництва.
Прикладом спотворень, зумовлених технологічни-
ми обмеженнями, може бути житлово-комунальна
інфраструктура, яка базується на колективних фор-
мах задоволення потреб в опаленні, водопостачанні
і водовідведенні і не має технологічних елементів,
які б уможливили індивідуальний облік і обмежен-
ня доступу до таких благ. В основі багатьох недолі-
ків державної політики реформ – потужний вплив
бюрократії, що закономірно прагне зберегти під кон-
тролем найбільші масштаби ресурсів, навіть якщо
це супроводжується зниженням суспільної ефек-
тивності їх використання та обмежує дію конкурен-
тних механізмів розвитку галузі.

По-друге, фіскальна допомога у вигляді надання
податкових пільг значно більше сконцентрована,
ніж фіскальна допомога, у вигляді прямих видатків
бюджету на економічну діяльність. Якщо ціла низка
галузевих комплексів (таких як транспорт, зв'язок і
телекомунікації, комунальне господарство, сільське
господарство, освіта, охорона здоров'я та інші) поді-
ляють між собою видатки державного бюджету при-
близно рівномірно, то на кілька окремих галузей у
складі таких комплексів припадає близько полови-
ни всієї суми доходів бюджету, недоодержаних

46

z СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÖ² ¹2, 2017

Таблиця 2

Характеристики масштабів надання податкових пільг за галузями провідними одержувачами
такої форми фіскальної допомоги, 2010–2015 рр.

Розраховано за даними [4] та Звітами про відстеження результативності регуляторних актів ДФС
України [http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/zviti-pro-vidstejennya-rezu/].



47

z СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÖ² ¹2, 2017

унаслідок застосування податкових пільг. Зокрема,
сільське господарство, фінансова діяльність, харчо-
ва промисловість, хімічне виробництво, оптова та
роздрібна торгівля концентрують близько 67 % всієї
суми недоодержаних бюджетом податків.

Така сконцентрованість податкових пільг у вузь-
кому колі галузей одержувачів здається нам загроз-
ливою з позиції провідного принципу надання дер-
жавної допомоги, закріпленого, зокрема, і в міжна-
родних угодах України, що регламентують її взаємо-
дію з країнами-партнерами в процесі інтеграції до
ЄС. Це принцип збереження конкуренції (запобі-
гання викривленню конкуренції) за допомогою
формування штучних умов розширення масштабів
економічної діяльності, без зв'язку з підвищенням її
економічної ефективності [10].

Крім того, наявність у структурі податкових пільг
тих, що надані щодо акцизного податку з виробле-
них в Україні підакцизних товарів і акцизного
податку з увезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції), також вимагає

докладнішого аналізу доцільності надання таких
пільг. Їх обсяги значно поступаються обсягу пільг,
наданих за податком на прибуток і зі сплати ПДВ,
проте, також досить значні в масштабах потреби
коштів для поліпшення фінансового забезпечення
вирішення важливих соціальних завдань бюджету.
Так, у 2011 р. пільги з акцизного податку з виробле-
них в Україні підакцизних товарів дорівнювали
2011,1 млн грн, або 3,4 % загального обсягу податко-
вих пільг, а у 2012 р. – 2765,5 млн грн, тобто 5,7 %
податкових пільг [4]. Оцінюючи доцільність надан-
ня таких пільг за найгострішого дефіциту фінансо-
вих ресурсів для забезпечення навіть мінімальних за
світовими фінансовими нормами умов функціону-
вання галузей соціальної сфери, варто усвідомлюва-
ти власне сутність акцизного податку. Згідно з кла-
сичним тлумаченням акцизними податками оподат-
ковуються товари, які не є предметами першочерго-
вої необхідності й рівень рентабельності виробниц-
тва яких є досить високим (предмети розкоші, так
звані люксові товари тощо), а також такі товари, що

Таблиця 3

Матриця характеристик галузевої фіскальної допомоги у вітчизняній економіці

Примітка: складено автором. 
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шкідливі для людини (горілчані та тютюнові вироби
тощо), споживання яких треба обмежувати з патер-
налістських міркувань. Тобто, надаючи пільги щодо
акцизів, уряд практично субсидує споживання пред-
метів розкоші або шкідливих для споживачів това-
рів, відтягуючи фінансові ресурси від вирішення
проблем першорядної соціальної значущості.

Отже, описані особливості впливу податкових
пільг в Україні на галузеві зрушення в економіці аж
ніяк не можна визнати відповідними пріоритетам
зростання суспільного добробуту та надання допо-
моги тим галузям, функціонування яких обумовлює
позитивні екстерналії на тлі компенсації екстерна-
лій негативних додатковим податковим тиском на
галузі, що їх породжують.

Висновки. У результаті як історичної специфіки
розподілу ресурсів держави між галузями, так і техно-
логічних та політичних обмежень, що перешко -
джають оптимізації галузевої структури фіскальної
допомоги фактичні масштаби участі держави у фор-
муванні ресурсного забезпечення діяльності цілої
низки галузей є далекими від оптимальності. Так,
галузі, що теоретично мають вагомий потенціал
фінансування на ринкових засадах (зокрема, транс-
порт і житлово-комунальне господарство), залиша-
ються з-поміж провідних одержувачів фіскальної
допомоги у формі прямих бюджетних видатків, а
галузі, що традиційно пов’язуються з генерацією
потужних позитивних екстерналій (зв'язок, телеко-
мунікації, духовний і фізичний розвиток), перебува-
ють за межами потужної фіскальної підтримки уряду.
Навіть галузі, що потрапляють до кола пріоритетних
одержувачів бюджетних ресурсів (освіта, охорона
здоров'я), опиняються в умовах граничного дефіциту
ресурсів через нерозвинутість механізмів ринкового
фінансування, монополізацію бюджетними видатка-
ми ролі джерела ресурсів для розвитку цих галузей.

Надмірна сконцентрованість у вкрай обмеженому
колі галузей фіскальної допомоги, що надається у
формі податкових пільг, створює загрози для додер-
жання принципу запобігання викривленню конку-
ренції та свідчить про невідповідність фактичних
галузевих пріоритетів надання податкових пільг
вимогам позитивних структурних зрушень у вітчиз-
няній економіці.
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