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ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПОСТПРОМИСЛОВИХ МІСТ 

 

Анотація 

В статті розглянуто проблеми економіко-соціального розвитку міст, вказано на 

необхідність пошуку додаткових джерел їх фінансування. Запропоновано 

використання податкового інструментарію для нарощування фінансового 

забезпечення розвитку пост промислових міст.  

Annotation 

In the paper the problems of economic and social development of cities are discussed, the 

need to find additional sources of funding is given. The usage of fiscal instruments to build 

financial ensuring of post industrial cities is offered. 

 

Постановка проблеми. Стан українських міст залишається предметом критики як 

професіоналів, так і громадськості, все більше інформації на цю тему з’являється в засобах 

масової інформації. Одним словом, сучасні міста можна описати терміном «просторовий 

хаос». Він стосується і великих урбаністичних центрів, і невеликих містечок України. 

Причинами «хаосу» є непослідовність або відсутність містобудівної політики, а також 

проблем політичного, правового характеру, особливості планування та розробки соціально-

економічної стратегії держави в цілому.     

 Залишки мислення індустріальної ери збереглися як в суспільній свідомості, так і в 

мисленні та діях політичних суб'єктів, адміністративних структур. Саме адміністративні 

структури, що приймають рішення про управління містобудуванням, успадковані від періоду 

комуністичної індустріалізації, залишились майже незмінними, злегка відкоригованими на 

вимогу ринку. Незаперечним є той факт, що існує значний вплив потужних груп 

економічних інтересів на рішення, що приймаються у сфері міських перетворень. Це 

призводить до руйнування балансу між інтересами ринку і площиною соціальних потреб. 

Тому розвиток міст відбувається в умовах багаторівневого конфлікту, що в кінцевому 

підсумку, призводить до наростання проблем аж до занепаду. Такий стан справ актуалізує 

необхідність пошуку механізмів відродження міст та джерел їх фінансування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню економічних проблем 

міських утворень присвячено праці ряду українських та іноземних науковців[1,3,4]. 
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Економічний стан українських міст характеризується відсутністю принципів збалансованого 

розвитку, нерозробленістю стратегії. Основними проблемами економіко-соціального 

розвитку міст України є: монофункціональність економіки міста (коли існує декілька 

містоутворюючих підприємств і їх банкрутство веде до втрати робочих місць та зниження 

доходів місцевого бюджету); незадовільний стан житлово-комунального господарства(коли 

відбувається фізичний знос систем тепло,- водопостачання та водовідведення, які побудовані 

30-40 років тому); зростання безробіття; низький рівень розвитку міської інфраструктури.  

Нарощення фінансової бази місцевих бюджетів розглянуто у працях багатьох 

дослідників та є предметом активного наукового обговорення[2,5]. Однак вважаємо, що 

проблема фінансування розвитку міста залежить не лише від нарощування та диверсифікації 

джерел коштів, а повинна враховувати комплексний підхід та передбачати взаємодію усіх 

учасників процесу. І тут на перший план виходять інструменти податкового впливу, які, на 

наш погляд, сприятимуть комплексному регулюванню фінансових потоків міста. 

Мета і завдання статті. Мета статті - на основі вивчення зарубіжного досвіду 

окреслити інструменти податкового регулювання, що дозволяють нарощувати фінансову 

ресурси постпромислових міст. 

Виклад основного матеріалу. З моменту демократичних перетворень, міста в Україні 

опинились під впливом процесів драматичної просторової та соціально-економічної 

дезінтеграції, в результаті – відсутність міської політики, відсутність «міського суб'єкта» в 

рамках політико-правовий простору.  

Місцеве управління містобудуванням та його фінансуванням в Україні ґрунтується на 

механізмах планування, що використовувалися в минулому, щоб контролювати розвиток 

«промислового міста». В умовах ринкової економіки не було сформовано містобудівної 

політики, не набула належного розвитку діяльність громадського сектору, в результаті чого 

українські міста опинились сам на сам з проблемами економічного та соціального характеру 

та цілковитою відсутністю достатніх фінансових ресурсів. В той же час, у сусідній Польщі та 

Німеччині здійснюються масштабні проекти ревіталізації міст в рамках фінансування з 

фондів ЄС, відбувається діалог та співпраця суб’єктів господарювання та громадських 

об’єднань для уникнення підпорядкування міського розвитку одностороннім групам 

інтересів.  

У німецькому політичному просторі існує думка, що міста відіграють вирішальну 

роль у сьогоденному соціальному та економічному розвитку держави і суспільства в 

Європі[1]. Звідси високий автономний статус міста як політичної та правової категорії, яка 

бере активну участь у формуванні соціального-економічного розвитку. Важливість 
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німецького досвіду і стратегії діяльності в галузі розвитку міст також виникає з того факту, 

що Німеччина є єдиною країною в Західній Європі, що має досвід з реструктуризації 

посткомуністичної держави, включаючи реструктуризацію в соціалістичних містах 

індустріальної ери в колишній НДР. Цей досвід показує, що процеси ефективної 

реструктуризації залежать не тільки від наявності значних державних фінансових ресурсів, 

але в основному від ефективних правових структур, дієвого державного управління і 

здатності до комплексного планування, побудови системи співпраці між публічним сектором 

та ринком.  

Тільки взаємодія усіх зацікавлених інституцій може гарантувати ефективність і 

результативність фінансування міських процесів реструктуризації, а також досягнення 

основної мети трансформації «соціалістичних промислових» міст в «постіндустріальне 

місто» з високим ступенем територіальної та соціально-економічні інтеграції.  

На відміну від ситуації в Україні, німецька політика міського розвитку орієнтована – 

відповідно до принципів політики ЄС – на територіальну та соціально-економічну 

інтеграцію міста, будівництво «постіндустріального міста» шляхом перебудови та активізації 

діяльності в постпромислових міських районах, на основі розуміння міста як «колективного 

соціального суб'єкта». 

Не відкидаючи важливості соціально-політичних чинників у цьому дослідженні маємо 

намір зосередити увагу на податкових інструментах формування фінансової основи 

здійснення ревіталізації міст. 

Фінансові ресурси для здійснення ревіталізації можуть надходити з ряду джерел. В 

першу чергу це місцевий бюджет, який виступає засобом державного фінансування розвитку 

міста. По друге, це інвестиційні ресурси суб’єктів господарювання, що беруть участь у 

проектах соціально-економічного розвитку міста. По третє, це цільові фонди, зокрема фонди 

ЄС, громадських організацій та об’єднань. 

Перший шлях, а саме бюджетне фінансування володіє низкою переваг. Зокрема, 

досить довго для місцевих громад з-поміж джерел фінансування були доступні лише 

трансферти з державного бюджету. Регулярність бюджетного фінансування є важливою 

ознакою доступності джерела фінансування місцевого економічного розвитку і 

зацікавленості місцевих органів влади в його застосуванні.  

Виходячи з досвіду Німеччини, прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього 

походження є надходження від податків та зборів, продажу об’єктів комунальної власності. 

Поширеною практикою в Німеччині є формування цільових бюджетних надходжень для 

фінансування окремих ініціатив з місцевого економічного розвитку (при цьому береться до 
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уваги той факт, що успішний розвиток може призвести до підвищення внутрішніх 

бюджетних доходів). Прикладом такого підходу може бути використання доходів від здачі в 

оренду комунального майна для фінансування програм з підтримки підприємництва. Так 

першим кроком в забезпеченні фінансового підґрунтя розвитку німецьких міст стало 

впорядкування об’єктів комунальної власності, а також їх оренда як пріоритетна форма 

отримання фінансових ресурсів. 

Зовнішніми джерелами бюджетних коштів є бюджети вищих рівнів. Зокрема,  до 

бюджетних надходжень зовнішнього характеру можуть бути віднесені цільові субвенції з 

державного чи обласного бюджетів, у тому числі в рамках виконання державних або 

регіональних цільових програм, інвестиційних проектів. Слід зазначити, що в Україні 

розроблена ціла система програм соціально-економічного розвитку для кожного міста, 

району, області тощо. Однак, заходи в них не конкретизовані по джерелах, механізмах 

здійснення та оцінці кінцевого ефекту і є по суті своїй декларативними. 

Загалом, досвід використання різних джерел фінансування місцевого економічного 

розвитку суттєво різниться в окремих країнах. Наприклад, для стимулювання розвитку міст у 

Сполучених Штатах Америки застосовуються податкові кредити та податкові стимули для 

приватного сектору, тоді як Великобританія використовує грантову допомогу містам. Багато 

країн Європейського Союзу використовують систему місцевих гарантій для задоволення 

потреб малого бізнесу в кредитних коштах, а у США з цією ж метою діють регуляторні 

механізми. У деяких країнах для фінансування певних інфраструктурних проектів 

випускаються державні чи муніципальні облігації, тоді як в інших реалізація та фінансування 

таких проектів є прерогативою приватних фінансових інституцій[3]. 

Зміна стратегії розвитку міст України повинна відбуватись одночасно зі зміною 

стратегії економічної політики держави в цілому. На сьогоднішній день Урядом окреслено 

п’ять груп пріоритетних завдань - напрямків реформування економіки[2]. Це виправлення 

ситуації у банківському секторі, реформа публічних фінансів, реформа в енергетичному 

секторі, антикорупційні дії Уряду і створення умов для роботи бізнесу.  

Реформування у цих секторах забезпечить формування фінансових ресурсів та 

прозорих умов діяльності для реалізації наступних стратегій, зокрема фінансування 

постіндустріального розвитку міст.    

Реформування публічних фінансів охоплює три напрямки: податкову реформу, 

встановлення нової моделі міжбюджетних стосунків, оптимізацію видаткової часини 

бюджету, - і спиратиметься, в основному, на податковий інструментарій. Будучи засобами 

непрямого впливу на фінансові показники, податки дозволяють з одного боку формувати 
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достатній за обсягами бюджет, використовуючи фіскальну функцію. З іншого боку, система 

податкових пільг створює дієві стимули для певних видів діяльності і тим самим сприяє 

економічному розвитку територій. 

Доцільно виділяти системні, комплексні та опосередковані механізми податкового 

впливу на економічне середовище (див.рис.1). Системні механізми податкового регулювання 

демонструють вплив податкової системи в цілому на умови формування та розподілу 

фінансових ресурсів в економці. Суттєвими інструментами системного регулювання можуть 

стати кількість та порядок обліку сплати податків, сукупне податкове навантаження, 

зрозумілість та прозорість оподаткування. Так, з метою залучення системного інструменту 

податкового регулювання робляться наступні кроки – скорочення кількості податків, з 22-х 

до 9-ти, спрощення адміністрування податків, запровадження принципово нової системи 

обліку податку на додану вартість через електронну звітність.  

У 2015 році очікується скасування 6 малоефективних податків, витрати на збирання 

яких значно перевищують ефект від самих податків. В основному, це податки, які 

збираються до місцевих бюджетів. Пропонується скасувати збір за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ, рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів, збір за місця 

паркування транспортних засобів, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства, 

хмелярства[2]. 

 

Рис.1. Податковий інструментарій фінансування міського розвитку 

Джерело: розроблено автором. 
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Інші 13 подібних податків передбачається об’єднати у 5: екологічний податок, 

акцизний податок, рентна плата, податок на нерухоме майно і єдиний податок. 

Також, у запропонованих Міністерством фінансів змінах до Податкового Кодексу 

замість шести груп малого та середнього бізнесу передбачається три. Для тих, чий річний 

дохід складає до 20 млн. грн., - а це 95% суб’єктів господарювання в Україні - не буде 

жодної різниці між податковою і фінансовою звітністю. Для великих підприємств доведеться 

зберегти правило так званих податкових різниць, коли фінансова звітність буде 

коригуватися. Але якщо раніше їх було 49, то зараз - лише 3. Для малих підприємств вдвічі 

знизиться єдиний податок.  

Введення з 1 січня 2015 року електронного адміністрування ПДВ дозволить закрити 

тіньові схеми «відкатів» за відшкодування цього податку, скасувати «податкові ями» тощо.  

Підсумовуючи законодавчі ініціативи Уряду вважаємо, що основні зміни податкового 

законодавства повинні спрямовуватись на зміцнення фінансової самостійності місцевих 

бюджетів. Це дозволить задіяти опосередкований інструментарій податкового регулювання, 

а саме запровадити нові податки чи реформувати діючі зміною ставки, об’єктів та суб’єктів 

оподаткування. 

Так, у числі самостійних доходів місцевих бюджетів вже у 2015 році буде 

впроваджено акциз з готівкових продажів підакцизних товарів, оновлено податок на 

нерухоме майно (включаючи плату за землю), та єдиний податок (включаючи фіксований 

сільськогосподарський податок). Серед додаткових заходів, спрямованих на збільшення 

ресурсної бази місцевих бюджетів, рекомендовано запровадити акцизний податок з 

реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 

та палива. Ставка податку при цьому встановлюватиметься місцевими органами влади у 

розмірі не більше 5% від вартості реалізованої продукції. 

Щодо податку на нерухоме майно, то тут рекомендується розширити базу 

оподаткування за рахунок комерційної (нежитлової) нерухомості (будівель підприємств та 

складів, готелів, ресторанів та барів, туристичних баз, торгових центрів, магазинів, СТО, 

їдалень тощо). Ставка податку встановлюватиметься місцевими органами у розмірі не більше 

2% розміру мінімальної зарплати за 1 кв. метр на рік (пропонується відмовитись від 

неоподаткованого мінімуму та диференціації ставок). 

На жаль, майже не застосовуються комплексні інструменти податкового регулювання, 

які дозволяють створювати сприятливі умови для розвитку інноваційної чи пріоритетної для 

певної території діяльності. Вважаємо за доцільне розшити застосування цих інструментів і 
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запровадити пільгове оподаткування або податкові канікули для інноваційно активних 

підприємств, а також таких, що здійснюють проекти ревіталізації територій.   

Інший напрям реформування - це нова модель міжбюджетних відносин. Мова йде про 

фактичне встановлення самостійності місцевих бюджетів. В сучасних умовах  кризових 

явищ в економіці та суспільно-політичних відносинах виникає нагальна потреба оптимізації 

видаткової частини бюджетів усіх рівнів. Важливо, щоб місцеві бюджети мали свою 

постійну доходну базу та отримували окремі субвенції з державного бюджету на виконання 

державних функцій.  

Висновки. Дослідження світового досвіду залучення фінансових ресурсів для 

розвитку постпромислових міст дозволило виокремити податкові важелі як дієві інструменти 

впливу на фінансові потоки. Поєднання податкової та бюджетної реформ, що відбуваються в 

Україні сьогодні, сприяє реалізації системного, опосередкованого та комплексного впливу 

податків на формування місцевих фінансів. Для нарощування фінансового забезпечення 

розвитку постпромислових міст доцільно, в першу чергу, впорядкувати майно 

територіальної громади та з допомогою оподаткування, оренди чи приватизації передати 

його до ефективного власника. Наступним кроком є створення сприятливих податкових умов 

для ведення інноваційного бізнесу та проектів ревіталізації міст. Наведенні заходи повинні 

відбуватись прозоро, з залученням до діалогу держави, бізнесу та громадськості. 
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