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У статті розглянуто законодавчий підхід 
та наукові погляди вчених як у широкому, 
так і у вузькому розуміннях щодо тракту-
вання механізмів застосування податко-
вих пільг. Деталізовано принципи, на яких 
базується сучасна практика застосування 
податкових пільг в Україні. Уточнено харак-
терні для сучасних податкових режимів риси 
податкового регулювання фінансово-госпо-
дарської діяльності суб’єктів бізнесу через 
механізм податкових пільг; наголошено 
на трьох взаємопов’язаних обставинах, 
втілення яких ілюструє зміст податкових 
пільг. Обґрунтовано комплексний інтегро-
ваний підхід до класифікації податкових пільг 
за видами та формами реалізації. Здійснено 
оцінювання наявної кількості податкових 
пільг, передбачених вітчизняним законо-
давством, з деталізацією в розрізі основних 
бюджетоутворюючих податкових плате-
жів. Розкрито переваги та недоліки наявної 
практики застосування податкових пільг 
з огляду на їх кількість та особливості вико-
ристання в Україні та європейських країнах.
Ключові слова: податкова пільга, подат-
кові інструменти, податкове регулювання, 
податкові канікули, знижені податкові 
ставки, нульові ставки, звільнення від опо-
даткування.

В статье рассмотрены законодатель-
ный подход и научные взгляды ученых как 

в широком, так и в узком смыслах каса-
тельно трактовки механизмов применения 
налоговых льгот. Детализированы прин-
ципы, на которых базируется современная 
практика применения налоговых льгот 
в Украине. Уточнены характерные для 
современных налоговых режимов черты 
налогового регулирования финансово-
хозяйственной деятельности субъектов 
бизнеса через механизм налоговых льгот; 
сделан акцент на трех взаимосвязанных 
обстоятельствах, воплощение которых 
иллюстрирует содержание налоговых 
льгот. Обоснован комплексный интегриро-
ванный подход к классификации налоговых 
льгот по видам и формам реализации. Осу-
ществлено оценивание имеющегося коли-
чества налоговых льгот, предусмотрен-
ных отечественным законодательством, 
с детализацией в разрезе основных бюд-
жетообразующих налоговых платежей. 
Раскрыты преимущества и недостатки 
существующей практики применения 
налоговых льгот ввиду их количества 
и особенностей использования в Украине 
и европейских странах.
Ключевые слова: налоговая льгота, нало-
говые инструменты, налоговое регули-
рование, налоговые каникулы, сниженные 
налоговые ставки, нулевые ставки, осво-
бождение от налогообложения.

The article discusses the theoretical aspects of the formulation of the economical category of “classified money”. Legislative access and science have been 
analyzed; look very much at the wide, so at the same time, higher level interpretation of mechanisms of preference for subscription. The principle of how 
to base the practice of acquisitions of patrimonial property in Ukraine is detailed. It has been clarified that the characteristics of the current tax regimes are 
different, draw the financial tax regulation of the financial and state subdivisions through the mechanism of income tax – the mobility of income tax, the incen-
tive payment, instantly swathed at three trips of mutual ‘obligatory furnishings on the other side of the family pension – pay off a specific fee, on a part of 
the payroll and payable coupon. Integrated integration of code to classify payable types and forms of realization. Classification of the species is recognized 
for the circumstantial criteria; among those you can see payers, terms, elements of the situation, the designation of the nature of the state sovereign policy. 
The study classifies tax benefits by type and form. By types are allocated – deductions (deletion), reduction of tax liability, and establishment of a reduced tax 
rate. The forms determine the reduction of the base of calculation, deferral of tax liabilities, reduction of the tax period, application of special methods of tax 
accounting, exemption from taxation of individual payers. It is recognized that there is an estimate of the apparent cost of income transferred by the laws of the 
Republic of Belarus in detail of the main budget-related income payments. Ostend overprices and shortcomings of practical practice of acquisitions of patrimo-
nial letters are dear to them in Ukraine and especially in the Ukrainian regions. From the experience of foreign countries, including Germany, France, Poland 
and other countries of the European Community, the general vector of directing the methodology of applying tax benefits to the mechanism of using specific 
reduced tax rates, which is combined with the practice of tax exemption of priority sectors of the economy or individual professions, has been identified.
Key words: tax privilege, tax instruments, tax regulation, tax holidays, reduced tax rates, zero rates, tax exemptions.

Постановка проблеми. Сучасна фінансова 
система держави є комплексною та багатогран-
ною сферою економічної діяльності як країни 
загалом, так і господарюючих суб’єктів зокрема. 
Виступаючи одним з центральних векторів фінан-
сово-економічних відносин, податкова система 
України характеризується своєю суб’єктністю, 
тому потребує постійного регулювання. Сьогодні 
серед відомих інструментів, які забезпечують мож-
ливість регулювати соціально-економічний розви-

ток на макро- й макрорівнях, засобами фіскаль-
ного впливу є податкові пільги.

Податкові пільги будучи одним з найбільш 
поширених механізмів сучасного податкового 
регулювання, дають можливість цілеспрямовано 
впливати на фінансово-економічну поведінку 
платників податків, забезпечуючи підтримку пріо-
ритетних сфер та галузей національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичне обґрунтування доцільності 
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запровадження та практичні аспекти застосу-
вання податкових платежів перебувають у колі 
наукових інтересів значного кола вчених, зокрема 
А.М. Соколовської, Т.І. Єфименко, Н.П. Кучеря-
венка, О.І. Луніної, Т.В. Паєнтка, А.І. Крисова-
того, О.І. Підлісної. Віддаючи належне науковому 
внеску згаданих науковців, маємо зазначити, що 
у дослідницькому середовищі не припиняються 
наукові пошуки за згаданою тематикою.

Нині слід констатувати потребу впорядкування 
понятійного апарату щодо економічної категорії 
«податкова пільга», що разом з необхідністю вдос-
коналення методологічних аспектів дослідження 
податкових пільг, які змінюються залежно від 
напрямів податкової політики та пріоритетів в опо-
даткуванні окремих груп платників, дещо випали 
з поля зору сучасних вчених у цій сфері.

Постановка завдання. Метою наукового 
дослідження є узагальнення теоретичних підхо-
дів до визначення сутності податкових пільг як 
економічної категорії; систематизація методич-
них та методологічних аспектів щодо визначення 
форм та видів податкових пільг у сучасних реаліях 
податкового законодавства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна економічна література та фінансові 
дослідження фіскальної сфери характеризуються 
наявністю значної кількості підходів до тракту-
вання категорії «податкові пільги». Загалом слід 
говорити про дві відмінні одна від одної групи твер-
джень змістового наповнення цієї категорії, як фор-
мулювання у тлумачних словниках і податковому 
законодавств; визначення, що наводять науковці.

Аналізуючи першу групу визначень категорії 
«податкові пільги», маємо зауважити що і Великий 
тлумачний словник, і Великий енциклопедичний 
словник загалом визначають її (податкову пільгу) 
як особливе або переважне право звільнення/
полегшення від певних податкових обов’язків, 
визначених податковим законом [1; 2]. Спільним 
для всіх цих тлумачень є підхід до податкових 
пільг як до преференцій лише певним катего-
ріям платників.

Фактично в цьому напрямі сформульовано 
трактування категорії «податкові пільги» у Подат-
ковому кодексі України, де під пільгою розуміють 
звільнення платника від обов’язку справляння 
податку чи збору в повному обсязі або їх частини 
за наявності визначених підстав, що характеризу-
ють лише певну групу платників [9].

Систематизувавши наукові погляди вчених на 
цю проблему, маємо наголосити на «широкому» 
та «вузькому» підходах до визначення поняття 
«податкові пільги».

У широкому розумінні, на позиціях якого сто-
ять Т.В. Паєнтко, Н.П. Кучерявенко, О.А. Підлісна, 
податкова пільга є повним або частковим звіль-
ненням від дотримання податкового законодав-

ства щодо загальних правил виконання податко-
вих обов’язків [6; 7; 8].

У вузькому розумінні податкові пільги розгля-
даються виключно з позиції використовуваних 
ставок по тих чи інших податках, отже, застосо-
вується диференційований метод зниження або 
підвищення податкової ставки для окремих плат-
ників, тому зведення економічної сутності подат-
кової пільги винятково до регулювання податкової 
ставки суттєво звужує зміст цієї категорії.

Одночасно заслуговує на увагу позиція 
Е.Ф. Гусейнової та Д.М. Серебрянського, які вважа-
ють що податкова пільга є сукупністю фіскальних 
дій держави, не передбачених традиційними пра-
вилами прибуткового оподаткування підприємств, 
яка обумовлює повне або часткове звільнення при-
бутку від оподаткування, тобто створюються умови 
для стимулювання окремих пріоритетних напрямів 
фінансово-господарської діяльності [3; 10].

Фактично можна говорити про підхід до трак-
тування сутності категорії «податкова пільга» не 
співвідносно до об’єкта чи ставок як елементів 
справляння податків і зборів, а з чіткою спрямо-
ваністю на механізми прибуткового оподаткування 
суб’єктів господарювання.

Всі розглянуті сторони визначення так чи 
інакше пов’язані із сумою податків або податкових 
зобов’язань. Саме цей фактор (ситуація, за якої 
не вичерпані всі наявні привілеї в тому чи іншому 
напрямі оподаткування) дає підстави акцентувати 
увагу на характерних рисах податкових пільг та 
обставинах, які вони зумовлюють для платни-
ків податків.

Будучи, на думку значного кола вчених, 
зокрема А.М. Соколовської, найбільш поширеним 
механізмом податкового регулювання, податкові 
пільги наділені такими, характерними лише для 
них, рисами:

− обмеженість сфери застосування пільг, 
оскільки кожна податкова преференція пов’язана 
з відповідним податковим платежем, у механізм 
справляння якого вона «жорстко» інтегрована 
законодавством;

− мобільність податкових пільг, що реалізу-
ється завдяки ефективному втіленню регулюючої 
функції податків; податкові пільги забезпечують 
достатні можливості для оперативного коригу-
вання наявних умов оподаткування;

− стимулювання платників податків, адже 
податкові пільги, втілюючись у вигляді зменшення 
податкових зобов’язань з того чи іншого податку 
або шляхом побудови більш привілейованих умов 
оподаткування, спрямовані винятково на стиму-
лювання платників;

− загальність податкових пільг, що втілюється 
завдяки прив’язці їх до конкретних податків, а не до 
визначених територій, за незначним винятком, що 
стосується окремих місцевих податків і зборів [12].
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Окремо слід зосередити увагу на трьох 
взаємопов’язаних обставинах, втілення яких, на 
нашу думку, досить чітко характеризує економіч-
ний зміст податкових пільг. До таких належить 
перш за все фактор звільнення саме від сплати 
податку, а не від податкового обов’язку. По-друге, 
звільнення є можливим в повному обсязі і в част-
ковому, коли зменшується податковий тиск або 
за рахунок зменшення об’єкта оподаткування чи 
шляхом відстрочки терміну сплати податку чи 
збору. Третьою обставиною є особливість самого 
платника. Так, пільги можуть стосуватись безпо-
середньо платника, характеризуючи його соці-
альний статус чи сферу діяльності, або можуть 
бути пов’язані з конкретним видом діяльності чи 
галуззю національної економіки, де функціонує 
платник податку.

Сьогодні загальноприйнятим є той факт, що 
окремо пільги функціонувати не можуть і потре-
бують відповідного впорядкування та систе-
матизації, перш за все в розрізі видів податку. 

При цьому поділяємо думку І.О. Луніної про те, 
що систему податкових пільг доцільно поділяти на 
дві групи [11]. До першої групи податкових префе-
ренцій належать традиційно поширені й стабільно 
закріплені законодавством звільнення від сплати 
податку, незважаючи на жодні зміни факторів та 
обставин, які їх (пільги) обумовлюють. Друга група 
податкових пільг характеризується відносною 
короткочасністю і включає велику кількість пільг, 
що постійно змінюються під впливом нестабільної 
фінансово-господарської ситуації та соціально-
політичних перетворень у державі.

Втілюючи загальну мету, якою є спрощення 
механізмів оподаткування та зменшення фіскаль-
ного тиску на суб’єктів бізнесу, податкові пільги 
в процесі своєї реалізації мають спиратись на 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюю-
чих принципів (рис. 1).

Досліджений вище факт існування великої кіль-
кості податкових пільг вимагає їх класифікації та 
поділу за видами та формами (рис. 2).
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Рис. 1. Принципи застосування податкових пільг та їх економічний зміст
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Аналізуючи рис. 2, маємо зазначити, що від-
рахування (вилучення) як вид пільг в галузі опо-
даткування полягає у виділенні окремих частин 
загального розміру об’єкта оподаткування задля 
зменшення на їх (частин) величину бази під час 
обчислення того чи іншого податку. Фактично 
можна говорити про існування механізму проєкту-
вання методики нарахування пільг на об’єкт опо-
даткування, який безпосередньо зменшується.

Поділена за різними класифікаційними озна-
ками група пільг, що є вирахуванням (вилучен-
ням), має різноманітне призначення. Так, зокрема, 
за характером державної політики податкові пільги 
поділяються на соціальні та економічні.

Соціальні пільги спрямовані на податкове 
стимулювання досягнення соціальних цілей, 
зокрема, пільги, надані окремим соціально неза-
хищеним групам громадян, наприклад податкова 
соціальна пільга по податку на доходи фізичних 
осіб. До пільг економічного характеру відносять 
локальні інструменти податкового регулювання, 
реалізація яких сприяє досягненню цілей еконо-
мічного характеру.

Інший критерій поділу передбачає градацію 
податкових пільг за призначенням на стимулю-

вальні та підтримуючі. Стимулювальні пільги 
спрямовані на заохочення дій платників податків, 
орієнтованих на вирішення загальнодержавних 
завдань. Підтримуючі пільги спрямовані на полег-
шення податкового тягаря на окремих груп плат-
ників податків, що покликано забезпечити більш 
сприятливі умови оподаткування для підтримки 
певного рівня конкурентоспроможності або міні-
мального рівня доходу.

Водночас знижка є видом податкових пільг, що 
зменшує вже обчислену суму податку на певну 
величину, зацікавлюючи суспільство у певній 
діяльності платника.

Говорячи про поділ податкових пільг за фор-
мами, передусім маємо на увазі той факт, що 
пільги щодо податку є винятками з наявної схеми 
нарахування конкретного виду податкового пла-
тежу, які закріплені в законодавстві та враховують 
особливості, що характеризують платника, об’єкт, 
ставки та інші умови. При цьому пільги найчастіше 
набувають форми повного або часткового звіль-
нення від сплати податку.

Наявне різноманіття податкових пільг на сучас-
ному етапі розвитку України обумовлене досить 
громіздким податковим законодавством (табл. 1).

ПОДАТКОВІ 
ПІЛЬГИ

за формами наданняза видами

звільнення від
оподаткування окремих 

платників
встановлення 

зниженої 
ставки

зменшення 
податкового 

обов’язку

відрахування 
(вилучення)

обмеження бази 
оподаткуванняза видами платників: 

повні, часткові
лімітовані

зменшення податкових 
ставокне 

лімітованіза терміном: постійні, 
тимчасові, надзвичайні застосування спеціальних 

методів ведення 
податкового облікуза елементами об’єкта: 

майнові, прибуткові зменшення податкового 
періоду

зменшення суми податків, 
що підлягають сплаті до 

бюджету

за призначенням:
стимулювальні, підтримуючі 

за характером дії державної 
податкової політики: 
соціальні, економічні відстрочення 

(розстрочення) сплати 
податкових зобов’язань

Рис. 2. Класифікація податкових пільг за видами і формами
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Таблиця 1
Склад та структура податкових пільг 

по основних податкових платежах в Україні

Вид податку
Кількість 

подат-
кових 
пільг

Питома 
вага в 

загальному 
обсязі, %

Податок на прибуток 
підприємств 28 17,9

Плата за землю 11 7,1
Податок на додану вартість 92 59,0
Акцизний податок 25 16,0
Разом 156 100,0

Джерело: інформація з Довідника податкових пільг ста-
ном на 1 квітня 2020 р.

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що на 
початок 2020 р. серед групи основних бюджетоут-
ворюючих податків найбільшою сукупністю подат-
кових пільг характеризується податок на додану 
вартість, на частку якого припадають 92 види подат-
кових преференцій, або майже шістдесят відсотків.

Досить значна (і це лише за чотирма основними 
податками) кількість податкових пільг, наявна 
в Україні, є підставою пошуку відповіді на питання 
про оптимальність обсягів і видів цих пільг. В такій 
ситуації не зайвим буде звернути увагу на досвід 
зарубіжних країн щодо визначення, ідентифікації 
та класифікації податкових пільг.

Поступальний рух України щодо входу до 
складу європейської спільноти вимагає оціню-
вання досвіду саме країн – членів Європейського 
Союзу. Кожна країна має свої, часто досить проти-
лежні податкові пільги, проте загалом вони поділя-
ються на зовнішньоторговельні, фінансові, подат-
кові, митні та адміністративні.

Фактично в Європейському Союзі податкові 
пільги вважаються формою державної підтримки, 
надання якої регулюється внутрішньо європей-
ськими нормами. При цьому, як зауважує Х.І. Коник, 
надання податкових пільг у європейських країнах 
більшою мірою зосереджено й регламентовано 
у сфері непрямого оподаткування [5].

Серед непрямих податків превалює механізм 
диференціації та мінімізації ставок. Так, відповідно 
до норм податкового законодавства, в більшості 
країн Єврозони встановлено гармонізований пере-
лік товарів та мінімальні ставки акцизного податку 
на певні категорії товарів, насамперед тютюнові 
вироби, алкогольні напої, нафтопродукти, вугілля, 
природний газ, електроенергію. Одночасно у сис-
темі акцизних пільг держав Європейського Союзу 
домінує застосування знижених ставок акцизу, на 
противагу Україні, де має місце повне звільнення 
від оподаткування підакцизних товарів вітчизня-
ного виробництва. Також слід зазначити, що зни-
ження ставки акцизних податків встановлюється 
на рівні не нижче 50% стандартної національної 
ставки акцизу.

Досвід використання податкових пільг під час 
справляння ПДВ в Європі загалом доводить факт 
наявності компромісів в оподаткуванні шляхом одно-
часного застосування декількох диференційованих 
знижених ставок та повного звільнення від опо-
даткування. Так, у Німеччині до більшості товарів, 
як зауважує Т.І. Єфименко, застосовується ставка 
15%, на продовольчі товари – 14%. Існує в Німеч-
чині також досить значний перелік галузей еконо-
міки (здебільшого сфера функціонування малого та 
середнього бізнесу), де податок на додану вартість 
справляється за нульовою ставкою.

Французька податкова система під час опо-
даткування ПДВ передбачає знижену податкову 
ставку на більшість продовольчих товарів, про-
дукцію сільського господарства, медичні засоби, 
ліки та окремі послуги. Одночасно має місце звіль-
нення від оподаткування як окремих суб’єктів під-
приємницької діяльності, що функціонують у прі-
оритетних галузях, так і установ, які виконують 
соціальні, виховні, культурні та спортивні функції, 
а також окремих професій, зокрема викладачів, 
приватних практикуючих лікарів.

В податковій системі Польщі ПДВ має чотири 
ставки, а саме 22%, 7%, 3% та 0%. Знижені ставки 
застосовуються переважно на продукти дитя-
чого харчування та товари для дітей, будівельні 
матеріали та послуги з будівництва, продукцію та 
товари сфери охорони здоров’я, послуги пасажир-
ського транспорту.

Стосовно прямих податків податкові пільги 
передбачають зниження податкового наванта-
ження для суб’єктів підприємницької діяльності 
шляхом застосування повного або часткового 
зменшення суми податку через звільнення, знижки, 
відстрочки або списання податкового боргу.

Загалом вітчизняний та зарубіжний досвід 
функціонування податкових пільг доводить факт 
існування разом із загальновизнаним позитивним 
ефектом, яким є зниження податкового наванта-
ження на платників, низки недоліків цього інстру-
менту податкового регулювання. Зокрема, слід 
назвати такі недоліки:

− податкові пільги суперечать принципу 
обов’язковості оподаткування, що обумовлює 
нерівність різних платників податків у взаємовід-
носинах з державою щодо різних податкових пла-
тежів шляхом перекладання тягаря фінансування 
необхідних державних видатків на тих платників, 
які не мають пільг;

− податкові пільги є найбільш нестабільним 
елементом податкової системи, оскільки вони 
постійно змінюються, переглядаються, скорочу-
ються, скасовуються або доповнюються, в резуль-
таті чого значно ускладняється процес планування 
та прогнозування податкових надходжень (для 
держави) та податкових платежів (для платни-
ків податків);
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− застосування податкових пільг зумовлює 
нерівність платників щодо їх конкурентних переваг 
між собою; фактично надаючи окремим платни-
кам податкові пільги, держава в обличчі фіскаль-
них органів втручається у конкуренту боротьбу, 
порушуючи ринкову рівновагу та дестабілізуючи 
ситуацію на ньому.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи проведене дослідження, зазначимо, 
що оцінювання теоретичних аспектів вказує на 
потребу вдосконалення концепції визначення 
категорії «податкові пільги» з огляду на суттєвий 
різнобічний підхід до її трактування. Водночас 
ефективне регулювання економічних процесів за 
допомогою податкових пільг потребує суттєвого 
науково-методичного обґрунтування з позицій сис-
темного підходу, доцільності застосування в кож-
ному конкретному випадку, а також порівняльного 
оцінювання ефективності досягнення визначе-
них цілей за допомогою різних варіантів надання 
податкових пільг разом з іншими інструментами 
державного податкового регулювання.
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