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Проведене дослідження показало, що вибір принципу використання ПДВ в 
міжнародній торгівлі може мати певні як позитивні, так і негативні наслідки 
для загальнодержавних господарських процесів та міжнародної торгівлі. А 
отже, з метою визначення загроз та можливостей для розвитку міжнародної 
торгівлі між Україною та Європейським союзом в контексті гармонізації ПДВ, 
напрямом подальших досліджень має стати дослідження ПДВ як інструменту 
міжнародної інтеграції. 
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НАПРЯМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 
Згідно з економічною теорією децентралізації витрати субцентральних 

органів влади повинні в основному покриватися їх власними податковими 
доходами, оскільки: «Subnational governments that lack independent sources of 
revenue can never truly enjoy fiscal autonomy; they may be – and probably are – 
under the thumb of the central government» [1, p. 3]. Разом з тим реалізація цієї 
вимоги на постконфліктних територіях ускладнена. Як уже зазначалося, це 
пов’язано з дією несприятливих економічних та інституційних чинників, які в 
сукупності обумовлюють стиснення податкової бази і проблемне податкове 
адміністрування. 
До того ж, не всі джерела громадських доходів однаково добре підходять для 

цілей децентралізації. Активи, оподатковані субцентральними органами влади, 
повинні бути, по-перше, відносно немобільними – для того щоб уникнути їх 
міграції в інші юрисдикції, обумовленої податковими причинами, і, по-друге, 
відносно стабільними (в якості бази оподаткування) – для того, щоб не 
допустити значних коливань доходів субцентральних бюджетів в періоди 
несприятливої макроекономічної динаміки. Крім того, податки субцентральних 
органів влади не повинні «експортуватися», тобто перекладатися на резидентів 
інших юрисдикцій і втручатися в міжнародну торгівлю [1, р. 15-16].  
А центральні уряди, в свою чергу, зазвичай стягують податки, бази яких мають 
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високу еластичність за доходом або нерівномірно розподілені по території 
держави. 
За вказаними вище причинами за субцентральними органами влади зазвичай 

закріплюють податки на нерухомість і прибуткові з громадян (оскільки 
громадяни і їхні доходи зазвичай менш мобільні, ніж бізнес і його доходи), а 
також податки на товари і послуги місцевого виробництва та / або споживання. 
Оскільки потреба субцентральних органів влади в доходах у зв'язку з 

необхідністю прискореного відновлення господарства висока, упор 
приходиться робити на відносно прості в адмініструванні непрямі податки на 
товари і послуги [2, р. 23; 3, p. 21], а також прості форми податків на видобуток 
наявних корисних копалин [4, p. 15]. Однак з очевидних причин фіскальний 
потенціал таких заходів обмежений. 
В цілому в умовах постконфліктного відновлення можливості децентралізації 

доходів за рахунок власних джерел невеликі. Тому акцент слід робити на 
прозорих пайових загальнодержавних податках (повноваження щодо 
встановлення і стягнення яких надані центральному уряду) [3, p. 20]: 
відрахуваннях в субцентральні бюджети певної частки податку на прибуток 
підприємств, ПДВ та ін. Більший ступінь податкової автономії субцентральні 
органи влади можуть отримати тільки в міру подолання негативних наслідків 
конфлікту, поліпшення інститутів, в тому числі в сфері податкового 
адміністрування, зниження масштабів ухилення від сплати податків і зростання 
податкової бази. 
Тому генеральна стратегія в сфері децентралізації доходів на 

постконфліктних територіях повинна полягати не в курсі на підвищення 
податків і їх фіскальної ефективності, а в курсі на підвищення економічної 
ефективності за рахунок поступового переходу до такої структури податків (як 
на центральному, так і на субцентральних рівнях), яка менше перешкоджає 
розширенню і стійкому зростання податкової бази. Результатом має стати 
прискорене відновлення порушеного конфліктом господарства з одночасним 
зменшенням масштабів тіньової економіки та ухилення від сплати податків, а 
також трансакційних витрат оподаткування за рахунок забезпечення простоти, 
прозорості та легкості податкового адміністрування. 
Відповідно до теорії фіскальної децентралізації субцентральні органи влади 

повинні виконувати аллокативну функцію по відношенню суспільних благ з 
регіональною (місцевою) сферою вигод (при тому, що блага із 
загальнодержавною сферою вигод надає центральний уряд). Реалізується ця 
функція через громадські витрати. В цьому відношенні ситуація в окремих 
країнах дуже різна. У мирний час їх нормальний розподіл за рівнями влади 
такий, що центральні уряди витрачають порівняно більшу частину доходів 
бюджетів, ніж регіональні і місцеві на соціальний захист громадян (пенсії, 
допомоги по безробіттю та ін.), загальнодержавні послуги (утримання органів 
законодавчої, виконавчої та судової влади, науку, обслуговування державного 
боргу та ін.), національну безпеку і оборону [5, pp. 88-99; 6, p. 76]. 
У структурі витрат субцентральних органів влади, на відміну від 

центральних урядів, зазвичай переважають соціальні функції освіти і охорони 
здоров'я, а також витрати на соціальний захист населення і економіку. Такий 
розподіл не є статичним: воно змінюється, в тому числі в зв'язку з 
загальноекономічною динамікою в країні. 
У періоди економічного спаду витрати на соціальний захист громадян, який 

набуває особливого політичного значення, зазвичай централізуються (оскільки 
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центральні уряди мають більше простору для фіскальних маневрів), а інші 
соціальні функції, що визначають динаміку і якість людського капіталу, в 
більшій мірі «повисають» на регіональних і місцевих владах і змушені 
скорочуватися разом зі скороченням економіки і звуженням податкової бази 
[7]. А оскільки скорочення економіки при конфлікті часто катастрофічне, то і 
соціальні витрати також зазвичай падають дуже сильно, при тому, що військові 
витрати зростають. У комплексі це означає, що реальна ступінь централізації 
громадських витрат в країні, обумовлена негативним впливом конфліктів, 
підвищується. 
Мирне врегулювання конфліктів призводить до зниження військових витрат 

(феномен «мирного дивіденду» [8, p. 23]), що відкриває перед органами влади 
(насамперед центральними) деякі додаткові можливості, але зате на місцях 
різко зростають потреби в реконструкції зруйнованого господарства 
(інфраструктури , житла та ін.) і відновлення критично важливих для 
подальшого розвитку витрат на освіту та охорону здоров'я. 
Тому генеральна стратегія в сфері децентралізації видатків на 

постконфліктних територіях повинна полягати не в курсі на негайне 
розширення витратних повноважень і обсягів витрат субцентральних органів 
влади, а в курсі на забезпечення соціальної справедливості та прозорості при 
розподілі суспільних витрат на місцях. Потрібно гарантувати позитивні 
інституційні трансформації і належне управління, здатне надати громадянам 
безпеку, справедливість і роботу [9, р. 13]. 
В цілому, в умовах постконфліктного відновлення економіки в порушених 

регіонах з очевидних причин доводиться підтримувати відносно високий рівень 
суспільних витрат при тому, що джерела їх фінансування обмежені. Це означає, 
що можливості фіскальних маневрів субцентральних органів влади не великі і в 
значній мірі визначаються зовнішніми гравцями – центральним урядом і / або 
організаціями-донорами, які надають фінансову допомогу. 
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