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Financial decentralization in Ukraine has significantly accelerated the 

dynamics of investment activity. An important positive result of the reform of 

interbudgetary relations is the annual increase in investment resources of local 

budgets. After a sharp decline in investment activity in 2014, the volume of capital 

investments amounted to UAH 5.9 billion, while in 2020 their volume amounted to 

UAH 43.6 billion. On the average capital investments from local budgets in Ukraine 

for the years under study has increased by UAH 33.4 billion, the capital investment 

growth index was 7.39. Further implementation of the reform of budgetary 

decentralization and ensuring the effectiveness of the mechanism of budgetary 

regulation of socio-economic development requires expanding the rights of local 

authorities, strengthening their budgetary independence and determining their 

responsibility. 
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coefficients of budget decentralization. 
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У статті наведене теоретичне обґрунтування податкового стимулювання 

промислових підприємств за ринкових умов їх діяльності. Відповідно до сучасної 

економічної  теорії, яка слугує основою вітчизняної податкової системи 

найбільш дієвими є горизонтальна та вертикальна структури організації 

стимулювання промислового виробництва, здатних забезпечити нарощування 

обсягів виробництва та реалізації продукції її конкурентоспроможності на 

світових ринках, а суб’єктам господарювання їх функціонування на умовах 

самофінансування і самоокупності. 
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вертикальна та горизонтальна структури організації податкового 

стимулювання, інвестиції, додана вартість , валовий регіональний продукт. 

Постановка проблеми. Державна фінансова підтримка вітчизняних 

підприємств промисловості забезпечує створення сприятливого інвестиційного 

середовища, зростання стійкості національної економіки, підвищення 

конкурентоспроможності продукції. Зростання продуктивності праці і приріст 
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людського капіталу для України за сучасних умов господарювання є 

пріоритетними напрямами стимулювання економіки. Державна промислова 

політика є важливою складовою загальнодержавної політики. Вона спрямована 

на досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення 

промислового потенціалу держави, задоволення потреб населення, зростання 

обсягів виробництва і підвищення конкурентоспроможності промислової 

продукції [1]. В умовах глобалізації економіки нарощування обсягів 

виробництва конкурентоспроможної продукції вітчизняними промисловими 

підприємствами неможливе без створення та впровадження прогресивних 

технологій. Відсутність прямих бюджетних субсидій і податкових стимулів та 

преференції з боку держави на модернізацію виробничих потужностей 

унеможливлює впровадження сучасних передових, прогресивних технологій, 

ліквідацію технологічного відставання та забезпечення диверсифікації 

вітчизняних промислових підприємств.  

В той же час, країни з розвинутими ринковими відносинами для 

пом'якшення негативних наслідків фінансової кризи вдаються до різного роду 

антициклічних та політичних механізмів, спрямованих на скорочення наслідків 

кризових явищ на своїх внутрішніх ринках. З огляду на це, найбільш суттєвими 

механізмами, здатними злагодити кризові явища є різного роду стимули, надані 

як за рахунок збільшення цільових державних інвестиційних витрат, так і за 

рахунок реалізації державної політики з податкового стимулювання. Проблема 

податкового стимулювання промислових підприємств впродовж тривалого 

періоду є дискусійною, потребує вирішення відповідно до нових умов 

господарювання, є об’єктом наукового дослідження як з боку науковців, так і 

практиків.  Потребують  більш детального дослідження питання вертикальної та 

горизонтальної структури організації податкового стимулювання підприємств 

промисловості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Податкове стимулювання 

промислових підприємств спрямоване на забезпечення стабільності 

національної економіки в цілому і промислового виробництва, зокрема. Питання 

організації промислового виробництва за ринкових умов господарювання 

висвітлені в Основних положеннях промислової політики, схвалених Указом 

Президента України “Про Концепцію державної промислової політики” [1] та в 

Державній програмі розвитку промисловості [2]. Цій проблемі праці присвячені  

праці зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема О. Авериної, [3], 

М. Михальченко [6], К. Крамаренко [9], О. Маслак [10] інших. В той же час, 

проблема податкового стимулювання промислових підприємств за сучасних 

умов потребує подальшого більш поглибленого дослідження, особливо в 

напрямі застосування вертикальної та горизонтальної структури організації 

податкового стимулювання, які тривалий період часу перебувають в стані 

дискусії. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів податкового 

стимулювання промислових підприємств, запровадження дієвих його методів у 

вигляді горизонтальної та вертикальної організації податкового стимулювання, 

які відповідають сучасній теорії податкової системи. 
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Методика дослідження. Для вирішення поставлених у процесі 

дослідження завдань використано комплекс загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового пізнання. Застосування системного підходу, методів індукції 

та дедукції, аналізу й синтезу, що дало можливість комплексно і всебічно 

розглянути теоретичні засади податкового стимулювання підприємств 

промисловості, визначити результати від застосування горизонтальної і 

вертикальної організації податкового стимулювання. При систематизації 

результатів напрямів податкового стимулювання підприємств промисловості 

обрано методи наукового узагальнення, аналізу та синтезу. Враховуючи 

значимість податкового стимулювання підприємств промисловості за сучасних 

умов у вітчизняній податковій системі існує низка невирішених питань, які за 

своєю сутністю є дискусійними щодо теоретичного обґрунтування цієї проблеми 

та практичного її вирішення, спрямованого на нарощування обсягів виробництва 

та реалізації продукції промисловості, розширення ринків її збуту. 

Результати досліджень. Центральною ознакою нинішнього економічного 

розвитку у світі, а також в Україні, зокрема є авангардна роль промисловості. Ця 

галузь справляє найбільший мультиплікативний ефект на економіку країн з 

різним рівнем економічного розвитку, виробляючи значну частину ВВП, 

стимулюючи інноваційну діяльність, гарантуючи одержання великої частки 

експортних доходів, створюючи та підтримуючи мільйони робочих місць, 

наповнюючи податковими платежами бюджети всіх рівнів, формуючи тим 

самим фундамент для сталого соціально-економічного розвитку країн. 

Промислові підприємства є основними системо утворюючими елементами 

багатьох інших життєво важливих сфер держави, зокрема таких: в економічній – 

базис утворення вартості; бюджетній – джерела наповнення; територіальній – 

містоутворювачі; науковій та освітній – рушії розвитку, споживачі та джерела 

знань; соціальній – місця реалізації людських можливостей та забезпечення 

засобами існування; податковій – джерела надходжень; у фінансовій – 

мультиплікатори грошей [2]. 

Вагомий внесок промислового комплексу в економіку, що сприяє  

поступовому наближенню якості життя в Україні до рівня технологічно 

розвинутих країн, визначає його провідну роль і місце у забезпеченні 

найважливіших стратегічних інтересів держави. Як свідчить досвід країн з 

розвинутими ринковими відносинами пріоритетне місце в економіці повинна 

займати промисловість, застосовуючи передові прогресивні технології, 

виробляючи конкурентоспроможну продукцію, здатну конкурувати на світових 

ринках. Роль промислового виробництва в створенні валового внутрішнього 

продукту країн з розвиненою економікою є беззаперечною. Промислове 

виробництво безпосередньо впливає на показники фондових індексів, 

економічне зростання, рівень зайнятості населення. З огляду на це, необхідність 

державного стимулювання промисловості за сучасних умов є пріоритетним 

напрямом розширеного відтворення промислового виробництва, а промислових 

підприємств функціонування на самофінансуванні і самоокупності. Промислове 

виробництво сприяє розвитку економіки, обумовлює необхідність розробки 

державою форм і методів стимулювання виробництва господарюючих суб'єктів, 
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які здійснюють свою діяльність в галузі промислового виробництва. Державний 

вплив на економічний розвиток промислового виробництва традиційно 

здійснюється із застосуванням регулюючих, адміністративних і стимулюючих 

чинників. З огляду на це, О.В. Авереною доведено, що найбільший ефект на 

процеси економічного зростання промислового виробництва має застосування 

різного роду стимулів [3, с. 7]. Про місце промислового виробництва в 

національній економіці свідчать дані (табл. 1).  

Табл. 1. Індекси основних соціально-економічних показників, (відсотків до 

попереднього року) [4, 5] 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 

Темп приросту доданої вартості,  у 

відсотках до попереднього року, % 

-всього по національній економіці 124,5 107,9 129,3 125,0 111,2 

в тому числі 

-промисловість 122,8 105,0 133, 124,9 107,1 

-сільське господарство 179,0 145,2 102,2 105,3 103,6 

Частка доданої вартості до загальної 

по національній економіці, % 

-сільське господарство 9,91 13,3 10,5 8,9 8,3 

-промисловість 36,4 35,4 36,6 36,7 35,2 

Черкаська область 

Валовий регіональний продукт(у 

фактичних цінах), у відсотках до 

попереднього року, % 

109,5 117,3 123,2 127,5 101,3 

в тому числі 

-промисловість 90,8 106,3 99,1 102,3 101,3 

-сільське господарство 99,3 102,4 88,6 122,8 97,7 

Випереджаючий темп приросту доданої вартості промислового 

виробництва над сільським господарством спостерігається з 2016 р. В той же 

час, частка доданої вартості продукції аграрної галузі  в 2014 і 2015 рр. 

перевищувала цей показник по промислових підприємствах на 56,2 і 40,2 

відсоткових пункти відповідно. Валовий регіональний продукт у фактичних 

цінах по Черкаській області свідчить про несуттєве зростання обсягів 

виробництва продукції промисловості за досліджуваний період темп приросту 

якого в 2018 р. порівнянні з 2014 р. скоротився на 1,0 відсотковий пункт. 

З огляду на це, окремі дослідники стверджують, що Україна 

перетворюється з індустріальної країни в аграрну [6]. За даними дослідження 

науковців «Інституту економіки та прогнозування НАН України», таке 

трактування не зовсім коректне, оскільки таке твердження створює хибний 

посил щодо причин сучасної стрімкої деіндустріалізації [7]. 

Натомість дослідження місця промисловості країни у світовому вимірі та 
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порівняння з референтними країнами дають краще уявлення щодо сучасного 

стану промислового сектора України, причин, що його зумовили, а також 

напрямів подальшого розвитку.  

Економіка Черкащини за останні роки тяжіє до випереджаючого зростання 

продукції сільського господарства над промисловою. В структурі промислової 

продукції регіону найбільшу частку займає переробна галузь від 86,1 в 2013 р. 

до 69,2 в 2019 р. (табл. 2).  

Табл. 2. Частка обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) за видами економічної діяльності по Черкаській області, за 

роками, % [5]

Показники 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 

Переробна промисловість 86,1 84,2 79,5 75,4 80,2 69,2 

у тому числі 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

48,7 48,4 43,7 48,2 52,0 45,6 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

1,0 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

3,5 3,6 3,5 3,3 3,7 2,7 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції 
18,4 19,3 18,2 8,3 7,3 6,0 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

1,7 2,6 2,9 3,2 4,0 3,4 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,1 

Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і 

устаткування 

8,1 2,7 3,4 3,8 4,5 3,9 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

11,4 14,0 18,8 22,8 18,0 29,2 
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Дані таблиці свідчать про суттєве зменшення частки обсягів реалізованої 

продукції за видами економічної діяльності за всіма видами промислового 

виробництва. Найбільш суттєве скорочення обсягів промислової продукції має 

місце при виробництві хімічних речовин і хімічної продукції з 18,4 % в 2013 р. 

до 6,0 % в 2019 р. до загального обсягу реалізованої промислової продукції. За 

сучасної економічної політики чинне вітчизняне податкове та бюджетне 

законодавство в своєму арсеналі передбачає обмежені реальні податкові 

стимули та преференції, які здатні сприяти нарощуванню обсягів виробництва та 

реалізації промислової продукції на умовах модернізації виробничих 

потужностей, впровадження сучасних технологій. 

Слід визнати факт, що в умовах глобалізації економіки випуск 

конкурентоспроможної продукції неможливий без створення (або запозичення) і 

впровадження прогресивних технологій. У сучасній податковій системі 

преференції, спрямовані на ліквідацію технологічного відставання обмежені, 

внаслідок відсутності як державних фінансових ресурсів у вигляді прямих 

бюджетних субсидій і податкових витрат, так і коштів з боку економічних 

агентів для запровадження передових прогресивних технологій. Мета 

податкового стимулювання промислового виробництва полягає в стимулюванні 

науково-дослідного, інвестиційного, а також інноваційного процесів. З огляду на 

це, об'єктом стимулювання промислових підприємств є виробнича діяльність 

основних і суміжних галузей, інвестиції в основні засоби, забезпечення 

висококваліфікованим персоналом, нарощування власних фінансових ресурсів, 

розвиток каналів збуту готової продукції, а предметом стимулювання - кількісні 

(в грошовому і натуральному вимірі) і якісні показники. 

Відновлення промислового виробництва за сучасних умов полягає в 

скороченні витрат, а не в збільшенні податкового навантаження. Фіскальна 

політика повинна в своєму арсеналі мати інструменти за допомогою яких на 

короткострокову перспективу будуть передбачені податкові стимули для 

нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Незважаючи на дискусію про те, які податкові стимули є більш ефективними 

при стимулюванні економічного зростання, здатних забезпечити більш швидку 

віддачу від економічного зростання: для вітчизняних промислових підприємств 

найбільш дієвими є  податкові пільги. 

Вітчизняна економічна науки за останні роки накопичила чисельні 

розробки щодо виходу галузей промисловості із фінансової кризи. Найбільш 

актуальними є вирішення проблем із залученням інвестицій, збереження 

зайнятості і доходів працівників, забезпечення збуту готової продукції тощо. 

При вирішенні цих проблем дієвим є податкове стимулювання промислового 

виробництва із застосування горизонтальних та вертикальних механізмів 

організації стимулювання. Порівняння переваг і недоліків вертикальних і 

горизонтальних механізмів організації податкового стимулювання наведено в 

(табл. 3).  
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Табл. 3. Основні характеристики вертикальних і горизонтальних структур 

організації  стимулювання промисловості 

Критерії порівняння Вертикальні стимули Горизонтальні стимули 

Ефект 

мультиплікатора 

Інвестиційні джерела 

обмежені 

Залучення інвестицій з 

інших секторів 

Вплив на галузь 

Наявність інструментарію 

без врахування галузевої 

специфіки 

З врахуванням галузевої 

специфіки 

Міжнародна 

конкурентоздатність 

Розвиток традиційної 

галузевої промислової 

політики 

Розвиток інноваційної 

промислової політики 

Ризики податкового 

адміністрування 

Універсальний характер 

ускладнює виявлення ризику 

і оцінку потенційного ефекту 

Цільовий характер дає 

змогу виявити ризики та 

оцінити потенційний ефект 

Роздільна оцінка 

ефективності 

Наявні труднощі внаслідок 

поєднання податкових пільг і 

бюджетних субсидій в 

галузевому розрізі 

Можлива зважаючи на 

різноспрямованість 

податкових стимулів і 

бюджетних субсидій 

Результати дослідження свідчать, що додатковий дохід, отриманий за 

рахунок скорочення податкового навантаження на перших порах застосування 

горизонтальної і вертикальної організації податкового стимулювання незначний 

і має бути спрямованим на подальший розвиток виробництва. Ефект 

додаткового доходу внаслідок скорочення податкового навантаження може 

проявлятися лише за умов чітко організованого дієвого кредитного ринку та 

ефективної податкової політики внаслідок чого досягається інтенсивне 

відновлення промислового виробництва. Надання податкових пільг сприяє 

інтенсивному відновленню промислового виробництва, впровадженню 

передових, прогресивних технологій. Переваги податкових пільг полягають в їх 

суттєвій потенційній корисності, оскільки призводять до зниження регіональних 

диспропорцій. Корисність податкових пільг проявляється при вирішенні 

проблем з грошовими потоками, здатності ефективно використовувати отримані 

субсидії, що в кінцевому результаті знижує сукупні витрати на державну 

фінансову підтримку при суттєвому зменшенню кількості процедур перевірки 

щодо їх використання. З огляду на вище вказане, найбільш результативним є 

використання прямих податкових стимулів, спрямованих на відшкодування 

інвестиційних вкладень, оскільки такі види стимулів дають змогу контролювати 

цільове використання пільг і преференцій, забезпечують більшу відкритість 

щодо підвищення ефективності виробництва. Переважна більшість вітчизняних 

промислових підприємств зобов’язанні із наданням їм податкових пільг 

укладати інвестиційні угоди з органами місцевого самоврядування, 

сформувавши при цьому пакет документів, який включає бізнес-план. Органи 

місцевого самоврядування залишають за собою право впливати на умови 

надання пільг за допомогою запровадження обмежень на окремі види  

підприємницької діяльності. Термін надання окремого типу податкового 
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стимулу може залежати від суми інвестицій та періоду окупності проекту. 

У науковій літературі з досліджуваної проблеми напрацьовані підходи, 

щодо застосування горизонтальної і вертикальної організації податкового 

стимулювання промислових підприємств [9]. За умов їх застосування 

вітчизняними промисловими підприємствами їх підтримка повинна бути 

спрямована на стимулювання науково-дослідного, інвестиційного, а також 

інноваційного процесів, стимулювання виробничих і суміжних галузей, 

нарощування інвестицій в основні засоби, розвиток каналів продажу та збуту 

готової продукції.   

Проведене дослідження свідчить, що горизонтальний тип організації 

податкового стимулювання промислових підприємств сприяє розвитку 

інституційного середовища та зростанню державної фінансової підтримки 

галузі. Інституційні ефекти застосування горизонтальних податкових стимулів 

більш дієві в порівнянні з вертикальними, про що свідчать результати 

дослідження наведені в (табл. 4). Наведені інструменти податкового 

стимулювання виокремлені на три групи в залежності від рівня затребуваності 

для податкового стимулювання промислового виробництва (слабке 

використання, активне використання і пріоритетне використання): розроблена 

матриця свідчить, що для розвитку промислового виробництва на 

горизонтальному рівні найбільш ефективними є: податкові канікули; пільгові 

ставки; інвестиційні податкові кредити; зони вільної торгівлі; зони вільної 

торгівлі. Ефективність вище перерахованих пільг в межах горизонтальної 

стратегії податкових стимулів пов'язана з тим, що інвестиційні податкові 

кредити є податковою пільгою, яка базується на вартості витрат на 

кваліфікаційні інвестиції. Податкові пільги надаються понад розмір амортизації, 

розрахованої щодо активу, і використовується для зменшення оподатковуваного 

доходу. Таке стимулювання вітчизняних промислових підприємств здатне 

згладити відмінності в економічному розвитку регіонів, позитивно впливає на 

формування збалансованої національної економіки. 

Характерною особливістю вертикальної стратегії податкових стимулів та 

найбільш дієвими є такі різновиди пільг як: інвестиційні податкові кредити; 

тарифні або податкові пільги; інвестиційні пільги. Результативність вище 

перерахованих преференцій при вертикальній стратегії податкового 

стимулювання пояснюється можливістю досягнення безлічі цілей при їх 

застосуванні. Використання пільг при вертикальній організації податкового 

стимулювання промислових підприємств полягає в стимулюванні інвестицій і, 

особливо, в залученні прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Нарощування прямих 

іноземних інвестицій не тільки сприяє формуванню в країні високооплачуваних 

робочих місць, але позитивно впливає на зростання конкуренції і підвищення 

ефективності внутрішніх ринків, тим самим, вносячи істотний внесок в 

загальний економічний розвиток країни. У той же час, фінансова 

децентралізація, будучи вертикальним стимулом, позитивно впливає на 

податкову систему на регіональному рівні.  
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Табл.  4. Матриця використання інструментів податкового стимулювання 

при горизонтальній і вертикальній стратегії податкового стимулювання 

промислових підприємств України 
Стимули Горизонтальна стратегія Вертикальна стратегія 

Податкові 

канікули 

Застосування ефективного інструменту 

стимулювання ділової активності за умов 

негативної динаміки макроекономічних 

показників. Забезпечення ринкової 

рівноваги (+++) 

Непомірні ризики демпінгу 

щодо функціонуючих суб’єктів 

знижують ефективність 

використання даного 

інструменту (++) 

Регулювання 

податкової 

ставки 

Вирішення проблеми ефективного 

розвитку окремого промислового 

підприємства можливе за умови 

регулювання податкової ставки може 

бути результативним при горизонтальній 

стратегії (+++) 

Зменшення результативності в 

зв'язку з можливістю 

застосування агресивних схем 

податкового планування (+) 

Пільги в межах 

інвестиційних 

угод 

Зменшення ефективності використання 

пільг, що надаються в рамках 

інвестиційних угод при горизонтальній 

стратегії, пов’язаних з можливими 

втратами бюджету (++) 

Застосування пільг в межах 

інвестиційних угод при 

вертикальній стратегії 

обумовлено можливостями 

залучення капіталів (+++) 

Прискорена 

амортизація При горизонтальній стратегії підвищений 

коефіцієнт амортизації може призвести 

до фінансових втрат (+) 

При вертикальній стратегії 

можливість наростити обсяги 

власних внутрішніх інвестицій 

зростає в короткостроковій 

перспективі (++) 

Інвестиційні 

субсидії 

Низький рівень використання пов'язаний 

з недостатньою ефективністю 

стимулювання при горизонтальній 

стратегії через занадто суворі вимоги (+) 

Більш ефективна при 

вертикальній стратегії, за умов 

заохочення цільових інвестицій 

(++) 

Орієнтовані на 

експорт 

стимули 

Цей тип податкового стимулювання не 

використовується вітчизняними 

промисловими підприємствами внаслідок 

дієвості більш ефективних інструментів 

стимулювання 

В межах вертикальної стратегії 

можливе забезпечення 

стимулювання інвестицій та 

залучення прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) (+++) 

Зони вільної 

торгівлі 
Ефективні за умови створення 

промислових парків і кластерів (+++) 

Більш ефективні в поєднанні з 

горизонтальною стратегією 

(++) 
Примітки 1 + -застосовуються не часто; 

 2 ++ -застосовуються часто, але можливо неефективне використання; 

 3 +++ -активно пріоритетне застосування. 

Джерело: складено авторами. 

Податкові канікули особливо ефективні на фазах спаду, кризи і депресії, 

оскільки дають можливість підприємствам реінвестувати кошти. Найбільший 

ефект від застосування пільгових ставок отримують на фазі підйому, а в 

подальшому пожвавленні виробництва, забезпечують науково обґрунтоване 

регулювання розвитку і підтримки діяльності підприємств за допомогою різних 

ставок, не змінюючи податкового законодавства.  

Найбільший суттєвий результат від застосування інвестиційних субсидій 

спостерігається в період кризи, оскільки за їх рахунок відбувається 
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збалансування ділової активності, збільшується сукупний обсяг промислового 

виробництва. В кризових умовах відбувається падіння цін, має місце зростання 

кількості збанкрутілих підприємств. З огляду на це, за рахунок інвестиційних 

субсидій появляється можливість диверсифікувати виробництво, підтримати 

фінансову стійкість підприємств. Інвестиційні субсидії більш ефективні при 

вертикальній стратегії, в момент заохочення залучення цільових інвестицій. При 

горизонтальній стратегії через надто суворі вимоги інвестиційні субсидії не 

використовуються . 

Прискорена амортизація найбільш результативна в періоди підйому, 

пожвавлення і піднесення виробництва, оскільки забезпечує можливість для 

отримання додаткових внутрішніх джерел фінансування. Максимальний ефект 

від застосування горизонтальних і вертикальних інструментів податкового 

стимулювання  найбільш ефективний на фазах підйому, пожвавлення і 

піднесення виробництва за рахунок залучення додаткових інвестицій, надання 

пільг з податку на прибуток. Податкові пільги на фазах підйому сприяють 

формуванню основи для створення конкурентоспроможної продукції 

промислових підприємств. Зони вільної торгівлі є результативними на фазі 

депресії, оскільки в умовах застою в економіці і виробництві, дають можливість 

підприємствам пристосовуватися до нових потреб.  

Зменшення податкового навантаження на промислові підприємства 

призводить до зниження цін на вітчизняні товари, сприяє нарощуванню 

виробництва і реалізації продукції. Крім того, зменшення цін на товари, роботи і 

послуги, які формують собівартість промислової продукції призводить до 

зростання конкурентоспроможності товарів, що реалізуються на експорт. 

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що горизонтальні 

податкові стимули є більш прийнятними, оскільки ситуація на світовому ринку 

змінюється дуже швидко, при цьому бізнес потребує визначеності, за умови 

коли держава визначається, які сегменти національної економіки є 

пріоритетними. Ефективність податкових канікул, пільгових ставок, 

інвестиційних податкових кредитів і зон вільної торгівлі більш перспективні для 

розвитку промислового виробництва на горизонтальному рівні. 

 При вертикальній стратегії розвитку промислового виробництва більш 

пріоритетними є інвестиційні податкові кредити, орієнтовані на експорт , 

зокрема тарифні або податкові пільги, інвестиційні пільги. 

Запропоновані заходи податкового стимулювання промислового 

виробництва сприятимуть стимулюванню розвитку підприємств з 

використанням стратегії модернізації виробничої бази за рахунок поновлення 

основних засобів, впровадження передових прогресивних технологій, 

фінансування наукових розробок. Дані заходи можуть забезпечити отримання 

синергетичних ефектів, особливо якщо устаткування, які будуть придбавати 

промислові підприємства будуть вітчизняного виробництва. 
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Аннотация 

Непочатенко Е. А.,  Бечко П. К.,  Лиса Н. В., Пташник С. А. 
Налоговое стимулирование промышленного производства в системе 
государственной финансовой поддержки 

В статье приведено теоретическое обоснование налогового 
стимулирования промышленных предприятий в рыночных условиях их 
деятельности. Согласно современной экономической теории, служит основой 
отечественной налоговой системы наиболее эффективными являются 
горизонтальная и вертикальная структуры организации стимулирования 
промышленного производства, способных обеспечить наращивание объемов 
производства и реализации продукции ее конкурентоспособности на мировых 
рынках, а субъектам хозяйствования их функционирования на условиях 
самофинансирования и самоокупаемости. 

Для решения поставленных в ходе исследования задач использован комплекс 
общенаучных и специальных методов научного познания. Применение 
системного подхода, методов индукции и дедукции, анализа и синтеза, что 
позволило комплексно и всесторонне рассмотреть теоретические основы 
налогового стимулирования предприятий промышленности, определить 
результаты от применения горизонтальной и вертикальной организации 
налогового стимулирования. При систематизации результатов направлений 
налогового стимулирования предприятий промышленности избран методы 
научного обобщения, анализа и синтеза. Учитывая значимость налогового 
стимулирования предприятий промышленности в современных условиях в 
отечественной налоговой системе существует ряд нерешенных вопросов, 
которые по своей сути являются дискуссионными по теоретического 
обоснования этой проблемы и практического ее решения, направленного на 
наращивание объемов производства и реализации продукции промышленности, 
расширение рынков ее сбыта. 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
горизонтальные налоговые стимулы являются более приемлемыми, поскольку 
ситуация на мировом рынке меняется очень быстро, при этом бизнес требует 
определенности, при условии когда государство определяется, какие сегменты 
национальной экономики являются приоритетными. Эффективность 
налоговых каникул, льготных ставок, инвестиционных налоговых кредитов и 
зон свободной торговли более перспективные для развития промышленного 
производства на горизонтальном уровне. 

 При вертикальной стратегии развития промышленного производства 
более приоритетными являются инвестиционные налоговые кредиты, 
ориентированные на экспорт, в частности тарифные или налоговые льготы, 
инвестиционные льготы. Предложенные меры налогового стимулирования 
промышленного производства будут способствовать стимулированию 
развития предприятий с использованием стратегии модернизации 
производственной базы за счет обновления основных средств, внедрение 
передовых прогрессивных технологий, научных разработок. Данные меры могут 
обеспечить получение синергетических эффектов, особенно если оборудование, 
которые будут приобретать промышленные предприятия будут 
отечественного производства. 

Ключевые слова: промышленное производство, налоговое стимулирование 
вертикальная и горизонтальная структуры организации налогового 
стимулирования, инвестиции, добавленная стоимость, валовой региональный 
продукт. 

Annotation 

Nepochatenko O. O., Bechko P. K., Lisa N. V., Ptashnyk S. A. 
Tax incentives for industrial production in the system of public financial support 

The article provides a theoretical justification for tax incentives for industrial 
enterprises under market conditions of their activities. According to modern economic 
theory, which is the basis of the domestic tax system, the most effective are horizontal 
and vertical structures to stimulate industrial production, able to increase production 
and sales of its competitiveness in world markets, and businesses to operate on self-
financing and self-sufficiency.  

A set of general scientific and special methods of scientific cognition was used to 
solve the tasks set in the process of research. Application of a systematic approach, 
methods of induction and deduction, analysis and synthesis, which made it possible to 
comprehensively and comprehensively consider the theoretical foundations of tax 
incentives for industrial enterprises, to determine the results of the application of 
horizontal and vertical organization of tax incentives. When systematizing the results 
of tax incentives for industrial enterprises, methods of scientific generalization, 
analysis and synthesis were chosen. Given the importance of tax incentives for 
industrial enterprises in modern conditions in the domestic tax system, there are a 
number of unresolved issues, which are essentially debatable on the theoretical 
justification of this problem and its practical solution aimed at increasing production 
and sales of industrial products, expanding markets. 

The results of the study show that horizontal tax incentives are more acceptable, 
as the situation on the world market is changing very quickly, and business needs 
certainty, provided that the state determines which segments of the national economy 
are a priority. The efficiency of tax holidays, preferential rates, investment tax credits 



123 

and free trade zones are more promising for the development of industrial production 
at the horizontal level. 

 With a vertical strategy for the development of industrial production, priority is 
given to export-oriented investment tax credits, in particular tariff or tax benefits, 
investment benefits. The proposed measures of tax stimulation of industrial production 
will stimulate the development of enterprises using the strategy of modernization of 
the production base through the renewal of fixed assets, the introduction of advanced 
advanced technologies, financing of scientific developments. These measures can 
ensure synergies, especially if the equipment to be purchased by industrial enterprises 
will be domestically produced. 

Key words: industrial production, tax incentives, vertical and horizontal 
structures of tax incentives organization, investments, value added, gross regional 
product. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  
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О. В. ПОНОМАРЕНКО, викладач 

Уманський національний університет садівництва 

У статті досліджено проблеми у сфері фінансування розвитку аграрного 

сектору економіки України. Розглянуто основні аспекти фінансової підтримки 

аграрного сектору. Доведено, що ефективність фінансово-кредитних 

механізмів забезпечення розвитку аграрного сектору економіки залежить від 

ефективно сформованої фінансової політики галузі та держави в цілому, що 

буде сприяти об’єднанню економічних інтересів аграрних підприємств та 

держави. 

Ключові слова: аграрний сектор, страхування ризиків, фінансово-

кредитне забезпечення, державна підтримка, кредитний механізм, бюджетні 

кошти, земельна іпотека, складські свідоцтва, партнерські форми кредитів. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах аграрний сектор, займаючи 

провідне місце у структурі національної економіки та вітчизняного експорту, 

має забезпечувати продовольчу безпеку України. Оскільки сучасне аграрне 

виробництво, порівняно з іншими видами економічної діяльності, 

характеризується низькою інвестиційною привабливістю, його подальший 

розвиток залежить від рівня його фінансового забезпечення. 

Основною проблемою вітчизняних сільськогосподарських підприємств є 

дефіцит капіталів, що обумовлює необхідність розширення джерел фінансових 




