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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах глобалізації експорт є одним із основних
факторів зростання малих відкритих економік, до яких належить Україна. Для таких
країн максимальна реалізація експортного потенціалу стає механізмом
використання переваг лібералізації світового ринку та передумовою
макроекономічної стабільності. Проте в Україні відсутня системна державна
політика
підтримки
конкурентоспроможності
національних
експортерів.
Результатом цього є не лише перманентне зниження обсягів товарного експорту у
2012–2015 рр., а й погіршення його якісної структури.
Падіння обсягів експорту на фоні девальвації національної валюти є
свідченням її неефективності як традиційного монетарного інструменту
стимулювання експортерів та актуалізує дослідження перспектив використання
інструментів фіскальної політики для цілей реалізації експортного потенціалу
економіки України. Фіскальні інструменти надають державі можливість
здійснювати потужний дискреційний вплив на національних експортерів, однак їх
використання є обмеженим правилами міжнародних організацій (у т. ч. Світової
організації торгівлі) та багатосторонніх торговельних угод.
Через невідповідність базовим концепціям класичних теорій міжнародної
торгівлі та принципам лібералізації цієї сфери питання, пов’язані з використанням
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу, активно обговорюються
в академічній науці. Дослідженню механізмів та інструментів реалізації експортного
потенціалу присвячені праці таких зарубіжних учених, як М. Бачетта, Р. Біста,
Г. Гопіназ, О. Іцхокі, М. Кін, П. Кругман, М. ді Майо, Р. де Муй, Е. Райнерт,
Д. Родрік, Д. Сирцов, Е. Фархі, Дж. Фінгер, Р. Хаусман, Д. Хуммельс. Серед
вітчизняних учених проблеми реалізації експортного потенціалу національної
економіки розглядали у своїх роботах Я. Белінська, О. Береславська, А. Вдовиченко,
Л. Дедяєва,
Ю. Іванов,
А. Кредісов,
А. Луцик,
Т. Мельник,
В. Мовчан,
Н. Непрядкіна, Н. Пирець, Д. Серебрянський та ін.
Разом з тим багато аспектів окресленої проблематики залишаються
недостатньо дослідженими. Насамперед це стосується оцінювання ефективності
фіскальної політики у контексті реалізації експортного потенціалу малої відкритої
економіки, а також визначення передумов і механізмів використання конкретних
фіскальних інструментів підтримки конкурентоспроможності експортерів в Україні.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана
відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту
фінансового права, зокрема таких тем: «Методи прогнозування доходів бюджету:
зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної
фіскальної служби України» (номер державної реєстрації: 0115U003414), у межах
якої автором оцінено частку проміжного споживання імпорту у вітчизняному
експорті та обґрунтовано негативний вплив запровадження додаткових імпортних
зборів на конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку;
«Бюджетна консолідація в умовах економічних реформ» (номер державної
реєстрації: 0112U005560), автором визначено перспективи використання фіскальної
девальвації як інструменту стимулювання українського експорту; «Напрями
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підвищення фіскальної та екологічної ефективності природно-ресурсних платежів
(оподаткування використання природно-ресурсного потенціалу України)» (номер
державної реєстрації: 0112U005557), автором доведено необхідність в обмеженні
експорту природних ресурсів в Україні з огляду на його негативний вплив на
бюджетну прозорість та економічне зростання.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення
теоретичних засад використання фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу національної економіки та розробка практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення в Україні.
Досягнення поставленої мети зумовило потребу у вирішенні таких завдань:
 розкрити сутність поняття «експортний потенціал національної економіки»
та окреслити можливі варіанти його реалізації;
 обґрунтувати теоретичні підстави використання фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу в умовах малої відкритої економіки;
 розглянути світову практику застосування фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу та визначити можливості їх запровадження в
Україні;
 виявити основні тенденції розвитку українського експорту;
 оцінити
вплив
імпортної
складової
експорту
України
на
конкурентоспроможність національних товаровиробників на світовому ринку;
 оцінити ефекти дискреційної фіскальної політики на кількісні та якісні
характеристики вітчизняного експорту;
 визначити можливості використання фіскальної девальвації як
альтернативного інструменту реалізації експортного потенціалу національної
економіки;
 ідентифікувати товарні позиції, що є пріоритетними з погляду фіскального
стимулювання;
 надати пропозиції щодо вдосконалення фіскальних інструментів реалізації
експортного потенціалу економіки України.
Об’єкт дослідження – сукупність фінансово-економічних відносин, що
виникають у процесі реалізації експортного потенціалу національної економіки.
Предмет дослідження – теоретичні засади та практичні аспекти використання
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу економіки України.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети використані
загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, а саме: наукової
абстракції, аналізу та синтезу – для визначення та конкретизації понятійного
апарату дослідження; історичний – з метою вивчення еволюції наукових поглядів
щодо джерел експортного потенціалу; системний та структурний – для проведення
класифікації фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу
національної економіки на основі ключових критеріїв; статистичні – з метою
окреслення основних тенденцій розвитку українського експорту та визначення
товарів, пріоритетних з погляду фіскального стимулювання; метод панельних
регресій – для оцінювання впливу інструментів фіскальної політики на вітчизняний
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експорт. Для здійснення статистичних та економетричних розрахунків використано
програмні комплекси Gretl, Stata та Microsoft Excel.
Інформаційною базою слугували нормативно-правові акти України та СОТ,
інформаційні та аналітичні матеріали Державної служби статистики України,
Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, Світового
банку, Міжнародного валютного фонду, наукові праці вітчизняних і зарубіжних
учених.
Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові результати, що
визначають новизну дисертаційної роботи, полягають у такому:
удосконалено:
 підхід до узгодження поточних і стратегічних цілей фіскального
стимулювання експорту на основі методики виявлення пріоритетних товарних
позицій, що базується на критеріях близькості товару до експортного кошика
(сукупності товарних позицій, які експортуються з порівняльними перевагами) та
можливості генерування доходу, що перевищує середнє значення по національному
експорту. Застосування такого підходу сприятиме підвищенню ефективності
використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу економіки
України завдяки урахуванню фундаментальних економічних факторів і
кон’юнктури світового ринку;
 трактування економічного змісту поняття «експортний потенціал
національної економіки», яке, на відміну від наявних визначень, пропонується
розглядати не лише як можливість експорту конкурентоспроможних товарів, але і як
об’єктивну здатність до розширення порівняльних переваг на світовому ринку,
детерміновану наявною товарною та географічною структурою експорту,
фундаментальними економічними факторами та кон’юнктурою зовнішніх ринків.
Це формує адекватну основу для застосування фіскальних інструментів реалізації
експортного потенціалу національної економіки;
 класифікацію фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу за
критерієм каналу їх впливу на національний експорт, що дозволило виділити
інструменти прямого впливу, які стимулюють цінову конкурентоспроможність
експортерів, та інструменти непрямого впливу, що створюють ефекти переважно
через макроекономічні умови розвитку експортоорієнтованих виробництв. Така
класифікація забезпечить комплексність використання фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу національної економіки;
 методичний підхід до оцінювання ефективності фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу економіки України за рахунок включення
структурного бюджетного балансу як індикатора дискреційності фіскальної
політики до гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі України. Це дозволило виявити
позитивний вплив фіскальної консолідації переважно на інтенсивну складову
національного експорту та обґрунтувати необхідність у застосуванні додаткових
фіскальних стимулів для експортерів товарів з високим рівнем доданої вартості;
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дістали подальшого розвитку:
 методичний підхід до визначення імпортної складової українського
експорту, який, на відміну від існуючих, дає можливість урахувати непряме
споживання імпорту вітчизняними експортерами. Це дозволило ідентифікувати
економічні сектори та види економічної діяльності, у межах яких застосування
інструментів зниження податкового навантаження на імпортне проміжне
споживання буде ефективним у контексті реалізації експортного потенціалу
економіки України;
 обґрунтування недоцільності здійснення еквівалентного зміщення
податкового навантаження на роботодавців від соціальних внесків до податку на
додану вартість для цілей реалізації експортного потенціалу малих відкритих
економік, що дозволило встановити неефективність фіскальної девальвації як
альтернативного інструменту стимулювання українського експорту;
 обґрунтування необхідності у запровадженні в Україні податкового режиму
експортного боксу у вигляді комбінації звільнення від оподаткування доходів від
реалізації об’єктів інтелектуальної власності, отриманих з джерел за межами
України, та експортної податкової знижки з податку на прибуток підприємств і
єдиного соціального внеску, що сприятиме зниженню податкового навантаження
для компаній, які є виробниками та експортерами товарів з високою часткою
доданої вартості;
 рекомендації щодо вдосконалення фіскальних інструментів реалізації
експортного потенціалу України шляхом: 1) запровадження системи відшкодування
ввізного мита експортерам промислових товарів; 2) створення в Україні системи
фінансової підтримки експорту за рахунок бюджетних інтервенцій з боку уряду.
Виконання зазначених рекомендацій дозволить забезпечити максимальну реалізацію
експортного потенціалу економіки України завдяки підвищенню цінової
конкурентоспроможності українських експортерів, полегшенню їх доступу до
фінансових ресурсів та мінімізації ризиків, пов’язаних з експортною діяльністю.
Практичне значення одержаних результатів полягає у наданні науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення фіскального інструментарію
реалізації експортного потенціалу економіки України, які можуть бути використані
органами державної влади при розробці національних програм підтримки
конкурентоспроможності вітчизняних експортерів.
Окремі висновки та практичні рекомендації, що містяться у дисертаційній
роботі, використано у діяльності:
1) Державної фіскальної служби України – у процесі розробки та
імплементації методик і моделей прогнозування надходжень ввізного мита (довідка
№ 4144/99-99-20-01-03-18 від 31.12.2015);
2) Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та
підприємництва – при розробці та внесенні змін до таких проектів законів України:
 «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських
виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування
експорту» від 22.06.2015 № 2142а (довідка № 04-30/14-710/225109 від 10.09.2015);
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 «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до
статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (щодо забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції) від 31.08.2015 № 2553а (довідка
№ 04-30/14-711/225111 від 10.09.2015);
 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту
брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового
забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів
інфраструктури» від 02.02.2016 № 3868 (довідка № 04-30/14-287/104535 від
28.04.2016);
3) Секретаріату Кабінету Міністрів – під час опрацювання проектів
нормативно-правових актів, зокрема в межах оцінки виконання міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади завдань, визначених пунктами
121, 122 та 125 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 р.» від 04.03.2015 № 213-р.
(довідка № 138-1/134 від 29.03.2016).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертаційної роботи
одержані автором самостійно. Особистий внесок дисертанта у працях,
опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
пройшли апробацію на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференціях, круглих столах і семінарах, серед яких: «Реформування податкової
системи України відповідно до європейських стандартів» (м. Ірпінь, 2012, 2013),
«Актуальные проблемы налоговой политики» (м. Єкатеринбург, 2012), «Бюджетноподаткова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні»
(м. Ірпінь, 2012), «Теоретические и прикладные исследования социальноэкономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику»
(м. Тюмень, 2012), «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті:
національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2013), «Податкові
ініціативи Міністерства доходів і зборів України у контексті виконання
Національного плану дій на 2013 рік» (м. Запоріжжя, 2013), «Необхідність та
передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України»
(м. Ірпінь, 2013), «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті:
національна візія та виклики глобалізації» (м. Тернопіль, 2014), «Фіскальна
девальвація в малих відкритих економіках на прикладі України» (м. Ірпінь, 2015),
«Експортна дезорієнтація як діагноз зовнішньої торгової політики України»
(м. Київ, 2015), «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»
(м. Ірпінь, 2015), «Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансовокредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності» (м. Ірпінь,
2016).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, у яких
особистий внесок автора становить 12,59 друк. арк., зокрема: параграфи у 3
колективних монографіях (3,8 друк. арк.), 1 стаття у зарубіжному виданні, що
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входить до наукометричної бази Scopus, 6 статей у вітчизняних наукових фахових
часописах і 10 публікацій в інших виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг
дисертації становить 272 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 207
сторінках. Дисертація містить 24 таблиці і 29 рисунків (один займає 1 повну
сторінку), список використаних джерел нараховує 172 найменування і займає 19
сторінок, 21 додаток розміщений на 36 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її мету,
завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну та
практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі «Фіскальні інструменти реалізації експортного
потенціалу національної економіки: теоретичні аспекти» поглиблено сутність
поняття «експортний потенціал національної економіки»; визначено економічні
підстави використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу
та проведено їх класифікацію; окреслено шляхи адаптації зарубіжного досвіду
застосування фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу до
українських реалій.
На основі узагальнення наявних наукових підходів до трактування
економічного змісту поняття «експортний потенціал національної економіки»
запропоновано його визначення як об’єктивної здатності країни до розширення
порівняльних переваг на світовому ринку, що детермінована наявною товарною та
географічною структурою експорту, фундаментальними економічними факторами
та кон’юнктурою зовнішніх ринків. Цією дефініцією встановлено чіткий кількісний
критерій результативності фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу, а також обґрунтовано потребу у врахуванні об’єктивних економічних
підстав їх використання.
Дослідження сутності експортного потенціалу в системі категоріального
апарату економічної науки дало змогу виокремити основні варіанти його реалізації
(рис. 1).
Зниження обсягів та погіршення якісної структури українського експорту
протягом 2013–2015 рр., що відбувалися на фоні знецінення гривні, є
підтвердженням неефективності девальвації обмінного курсу як традиційного
інструменту стимулювання експорту та актуалізує дослідження можливостей
використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу.
У контексті реалізації експортного потенціалу національної економіки
фіскальну політику визначено як сукупність заходів держави у сфері регулювання
державних видатків, оподаткування та державного боргу, що спрямована на
формування стимулів до диверсифікації експорту та максимізації порівняльних
переваг на світовому ринку. Обґрунтовано, що як експансійні, так і рестрикційні
інструменти фіскальної політики можуть створювати позитивні ефекти на
національний експорт.
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Максимальне використання сформованих конкурентних переваг
(збільшення вартості експортного кошика національної економіки)
Поглиблення присутності на
існуючих ринках

Географічна диверсифікація
експортного кошика

Розширення експортного кошика (створення та стимулювання
експорту конкурентоспроможних товарів)
Розробка нових товарів
(товарна диверсифікація)

Стимулювання товарів, що
можуть експортуватися з
порівняльними перевагами

Використання динамічних
порівняльних переваг

Орієнтація на технологічний рівень
національного експорту
Експорт високотехнологічних
товарів

Експорт товарів з низьким
рівнем доданої вартості

Фундаментальні можливості
економіки + попит світового
ринку

Орієнтація на рівень політико-економічного
розвитку торговельних партнерів
Експорт до країн, подібних за
рівнем економічного розвитку

Експорт до країн, рівень
політико-економічного розвитку
яких є вищим/нижчим

Експорт до інтеграційних
формувань

Матеріально-просторовий аспект

Конкурентний аспект

Реалізація експортного потенціалу

Рис. 1. Варіанти реалізації експортного потенціалу національної економіки
Джерело: розроблено автором.

Проведено класифікацію фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу національної економіки за критерієм каналу їх впливу на експорт.
Інструменти фіскальної політики, що стимулюють цінову конкурентоспроможність
експортерів, запропоновано відносити до інструментів прямого впливу. Фіскальні
інструменти непрямого впливу спрямовані на створення сприятливих умов
господарювання для експортоорієнтованих та супутніх їм виробництв. Така
класифікація дозволить забезпечити всеохоплюючий характер застосування
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу національної економіки
з дотриманням принципів адресності, цільового характеру та інкрементальності.
На основі теоретичного аналізу ефектів основних фіскальних інструментів на
експорт в умовах досконалої конкуренції доведено неоднозначність їх використання
для цілей реалізації експортного потенціалу малої відкритої економіки. Проте реалії
функціонування міжнародної торгівлі вказують на існування факторів, що
спотворюють ідеальне функціонування ринкових механізмів. Такі фактори відомі як
«провали ринку» і вони є основним економічним виправданням фіскального
стимулювання експорту.
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Залежно від основної перешкоди експортній діяльності та виду підтримки, що
потребує фірма-експортер для її подолання, «провали ринку» класифіковані на
структурні недоліки та недоліки координації економічних агентів. Обґрунтовано, що
саме структурні недоліки ринкового механізму є сферою використання фіскальних
інструментів реалізації експортного потенціалу, оскільки для їх усунення
експортерам потрібні додаткові фінансові ресурси.
У процесі дослідження світового досвіду виявлено, що фіскальні інструменти
реалізації експортного потенціалу активно використовуються багатьма країнами,
незважаючи на формальну лібералізацію міжнародної торгівлі. На основі кращої
міжнародної практики застосування інструментів фіскальної політики у сфері
стимулювання експорту доведено необхідність в імплементації окремих фіскальних
стимулів, які не віднесені СОТ до заборонених субсидій, у державні програми
реалізації експортного потенціалу України. З огляду на перманентний дефіцит
фінансових ресурсів публічного сектору економіки України, аргументовано
доцільність проведення фіскальної експансії у сфері експорту шляхом використання
інструментів податкової політики.
У другому розділі «Оцінка передумов та ефективності застосування
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу економіки
України» проаналізовано тенденції розвитку українського експорту, розраховано
рівень його залежності від проміжного споживання імпорту, а також проведено
оцінку впливу дискреційної фіскальної політики на вітчизняний експорт.
Дослідження диверсифікації вітчизняного експорту протягом 2007–2014 рр.
дає підстави стверджувати, що реалізація експортного потенціалу здійснюється на
інтенсивній основі за рахунок максимізації обсягів поставок у межах традиційних
експортних секторів. Водночас в аналізованому періоді поглиблювався ступінь
невідповідності структури українського експорту попиту світового ринку, на що
вказує зростання індексу Фінгера – Крейніна з 0,59 у 2007 р. до 0,67 у 2014 р.
На основі ідентифікації порівняльних переваг національного експорту з
використанням індексу Баласса встановлено, що протягом 2007–2014 рр. експорт з
порівняльними перевагами становив понад 80 % сукупного, у той час як його
товарна номенклатура охоплювала лише 20 % загальної. Динаміка порівняльних
переваг експорту України вказує на скорочення у їх структурі частки товарів
металургійної промисловості (з 50,5 % у 2007 р. до 32,1 % у 2014 р.), що відбулося
на фоні стрімкого зростання частки сільськогосподарської продукції (з 10 % у
2007 р. до 30 % у 2014 р.). З урахуванням послаблення порівняльних переваг інших
галузей переробної промисловості ця тенденція свідчить про деградацію
порівняльних переваг вітчизняного експорту, під якою варто розуміти перехід від
експорту продукції галузей зі зростаючою віддачею від масштабу виробництва до
експорту сільськогосподарської продукції та мінеральної сировини, що є галузями зі
спадною віддачею.
Виявлено, що частина порівняльних переваг національного експорту була
сформована за рахунок споживання імпортної сировини, матеріалів і
комплектуючих. Це зумовило необхідність у дослідженні залежності українського
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експорту від імпортного проміжного споживання, оскільки вона призводить до
невизначеності кінцевих ефектів інструментів фіскальної політики.
З цією метою розвинено методику визначення імпортної складової експорту
України (далі – ІСЕ) у частині врахування непрямого споживання імпорту
вітчизняними експортерами. На основі використання моделі «витрати-випуск»
отримано узагальнену оцінку залежності українського експорту від імпортного
проміжного споживання та ідентифіковано види економічної діяльності, частка
імпортної сировини та комплектуючих у складі експорту яких є найвищою.
ІСЕ може бути формалізована так:
ICE  m j  ( I  A) 1  e / E ,

(1)

де m j – 1  n вектор коефіцієнтів відношення проміжного споживання імпорту
до випуску галузі j; I – одинична матриця; A – n  n матриця, у якій кожен з
елементів відображає відношення вітчизняного проміжного споживання галузі i до
випуску галузі j; e – n  1 вектор експорту за галузями, E – сукупний експорт.
Згідно з проведеними розрахунками цей показник по національному експорту
протягом 2007–2014 рр. стабільно перевищував 30 % (рис. 2).

Рис. 2. Імпортні складові експорту за секторами і в економіці України
протягом 2007–2014 рр.
Джерело: розроблено автором.

Найбільш залежним від проміжного споживання імпорту є вторинний сектор
економіки України (переробна промисловість), ІСЕ у межах якого перебувала на
рівні 39 %. Декомпозиція ІСЕ за видами економічної діяльності дозволила виявити
ті з них, для яких цей показник зростав найбільш динамічно протягом 2007–2014 рр.
До них належать галузі, які є основою експортного потенціалу вітчизняної
економіки, а саме: металургія (ІСЕ зросла з 31,8 % у 2007 р. до 45,6 % у 2014 р.),
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машинобудування (ІСЕ стабільно перевищувала 45 %), хімічна промисловість (ІСЕ
зросла з 52,2 % у 2007 р. до 59,0 % у 2014 р.). У контексті реалізації експортного
потенціалу економіки України обґрунтовано необхідність у зниженні податкового
навантаження на імпортне проміжне споживання цих галузей.
За допомогою включення до гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі України
структурного бюджетного балансу оцінено ефективність дискреційних фіскальних
інструментів реалізації експортного потенціалу національної економіки.
Гравітаційну модель специфіковано на основі даних 2004–2014 рр. у вигляді
панельної регресії з випадковими (2) та фіксованими ефектами (3):
LEXPuit  a 0  a1 LGDPuit  a 2 LPOPuit  a3 LAREAuit  a 4 LDISTuit  a5 CONTuit 
n 3

k 2

 a 6 COMLANGuit  a 7 SEAuit  a8 RTAuit   n0  n FISCut  n  k 0  k EX uit  k  (u i  eit )

(2)

n 3

LEXPuit  ( a 0  u i )  a1 LGDPuit  a 2 LPOPuit  a8 RTAuit   n  0  n FISC ut  n 
k 2

(3)

 k 0  k EX uit k  eit ,
де LEXPuit – логарифм натуральний експорту товарів з України у країну i;
LGDPuit – комбінований ВВП України та країни i; LPOPuit – комбінована кількість
населення України і країни i; LAREAuit – комбінована площа України і країни i;
LDISTuit – відстань між столицею України та країни і; CONTuit – фіктивна змінна, що
позначає наявність спільного кордону України та країни і; COMLANGuit – фіктивна
змінна, що позначає поширення російської мови як мови спілкування у країні і;
SEAuit – фіктивна змінна, що позначає країни з виходом до морів та океанів; RTAuit –
фіктивна змінна, яка позначає участь країни в регіональних торговельних
об’єднаннях з Україною; FISCut n – структурний бюджетний баланс України; EXPuit  k
– змінна, що позначає вплив номінального валютного курсу на експорт; u i –
випадкові або фіксовані ефекти, які притаманні кожній групі спостережень (і) або
періоду (t) і не внесені в регресію; eit – незалежно та ідентично розподілені похибки,
eit ~ IID(0,  2 ) .
Зважаючи на зміщення коефіцієнтів моделі (2), оцінка проводилася з
використанням моделі (3), для усунення автокореляції та гетерескедастичності
похибок якої було застосовано підхід Прейса – Вінстена зі скоригованими на
панельну структуру даних стандартними похибками ( PCSE ).
Для цілей перевірки поширеної в академічній літературі гіпотези щодо впливу
фіскальної політики на експорт в основному через курсові коливання до
гравітаційної моделі було включено номінальний ( ERuit ) і реальний валютний курс
( REERuit ) з лагами до двох років (табл. 1).
Отримані коефіцієнти вказують на те, що фіскальна консолідація позитивно
впливає на товарний експорт України транзитом через валютний курс з лагом у
1–2 роки. Також встановлено наявність ефекту J-кривої, що пояснює негативний
поточний ефект зниження бюджетного дефіциту на вітчизняний експорт.
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Таблиця 1
Результати оцінки гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі України зі
включенням номінального і реального валютного курсу
Пояснюючі змінні
LEXPuit 1

FEER

PCSEER

LGDPuit

0,04**

0,04***

LPOPuit

–0,41**

–0,35**

SEAuit

FEREER

PCSEREER

0,04**

0,05***

–0,33

–0,23

0,17

0,2*

RTAuit

0,25*

0,27**

0,02

0,03

FISC ut

0,003

0,019

0,04

0,02

FISC ut 1

0,03

0,034

0,03

0,02

FISC ut 2

0,02

0,021

0,04**

0,02*

FISC ut 3

0,05***

0,029**

0,04**

0,05***

–0,037**

–0,04***

ERuit 1

0,02

0,035*

ERuit  2

–0,019

–0,02
–0,04**

–0,04***

0,03**

0,04***

ERuit

REERuit
REERuit 1

REERuit  2
–0,03
–0,035**
Const
5,03
3,34
3,2
1,33
obs
480
480
434
434
Джерело: розроблено автором.
*Статистична значущість на рівні 10 %, **статистична значущість на рівні 5 %,
***статистична значущість на рівні 1 %.

Дослідження впливу фіскальної консолідації на екстенсивну та інтенсивну
складові експорту засвідчило, що позитивний ефект спостерігається щодо
інтенсивного зростання товарного експорту. Зважаючи на це, фіскальна
консолідація в Україні не буде ефективною у контексті структурної трансформації
експорту, оскільки консервуватиме поточний низькотехнологічний експортний
кошик. На цій підставі обґрунтовано потребу у доповненні фіскальної консолідації
окремими інструментами стимулювання експортерів товарів з високою часткою
доданої вартості.
У третьому розділі «Перспективи використання фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу економіки України» досліджено доцільність
використання фіскальної девальвації як альтернативного інструменту реалізації
експортного потенціалу України, запропоновано методику ідентифікації експортних
товарних позицій, перспективних з погляду фіскального стимулювання, а також
визначено шляхи вдосконалення фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу національної економіки.
Для оцінювання ефективності фіскальної девальвації, яка є комбінацією
одночасного зниження соціальних відрахувань роботодавців та підвищення ПДВ,
що створюють такий самий реальний ефект на експорт, як девальвація номінального
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обмінного курсу, використано тести Гренжера та Сяо, а також векторну модель
коригування похибок протягом 2001–2013 рр. За результатами тестування двох
альтернативних гіпотез: H 0 : ssc  vat   TB та H 1 : TB  ( ssc  vat) , де TB –
зовнішньоторговельний баланс; vat – фактичні надходження ПДВ; ssc –
відрахування роботодавців у соціальні фонди, встановлено, що короткострокова і
довгострокова казуальність іде від торгового балансу до розриву між соціальними
платежами і ПДВ. На цій підставі зроблено висновок про те, що рівномірне
зміщення податкового навантаження для роботодавців від соціальних виплат до
ПДВ не матиме відчутного ефекту на вітчизняний експорт. Це, у свою чергу,
означає, що еластичність експорту зі зміни внутрішніх цін не є значимою, а тому
Україна є економікою-прайс-тейкером (price-taking economy) і змушена приймати
ціни світового ринку у ключових експортних секторах.
Для узгодження короткострокових та довгострокових цілей фіскального
стимулювання експорту запропоновано методику виявлення пріоритетних товарних
позицій, яка базується на критеріях близькості товару до експортного кошика та
можливості генерування доходу, що перевищує середнє значення по національному
експорту:
dist ji  min
J 
PRODY j  EXPYi  max,

(4)

де dist ji – відстань від товару j до експортного кошика країни i, PRODY j –
індекс продуктивності експортного товару j, EXPYi – індекс продуктивності
національного експорту країни i.
Визначені за допомогою цієї методики товарні позиції є перспективними з
погляду застосування фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу
національної економіки, оскільки, виходячи з існуючої структури експорту та
попиту світового ринку, можуть набути порівняльних переваг у короткостроковому
періоді. Фіскальне стимулювання експортерів зазначених товарів вимагатиме
мінімальних витрат фінансових ресурсів публічного сектору економіки України.
Крім того, чітке емпіричне визначення критеріїв перспективності експортного
товару залишає мінімальний простір для рентоорієнтованої поведінки всіх учасників
процесу реалізації експортного потенціалу за допомогою інструментів фіскальної
політики.
У роботі з’ясовано, що основними секторами розширення експортного кошика
України протягом 2007–2014 рр. були такі: сільськогосподарська продукція, харчові
продукти, продукція деревообробної та металургійної промисловості. На основі
даних 2014 р. встановлено, що фіскальне стимулювання зазначених товарних
позицій дасть змогу у короткостроковому періоді розширити експортний кошик на
суму близько 1 млрд дол. США.
Проведені розрахунки дозволили констатувати відсутність серед
ідентифікованої
номенклатури
високотехнологічних
товарів.
Фіскальне
стимулювання таких товарних позицій може розглядатися виключно як тактика
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реалізації експортного потенціалу. Цей факт є підтвердженням того, що існуючі в
Україні програми та концепції реалізації експортного потенціалу, спрямовані на
стимулювання експорту товарів з високим рівнем доданої вартості, недостатньо
враховують вітчизняні порівняльні переваги, що знижує їх ефективність. Швидкий
перехід до високотехнологічної структури експорту в Україні ускладнений
фундаментальними економічними факторами та низькою якістю інституційного
забезпечення.
Стратегія реалізації експортного потенціалу національної економіки має
охоплювати фіскальні інструменти, спрямовані на стимулювання структурної
трансформації експорту у напрямі підвищення частки товарів з високим рівнем
доданої вартості та посилення конкурентних позицій вітчизняної переробної
промисловості на світовому ринку. Зважаючи на це, обґрунтовано доцільність у
запровадженні в Україні податкового режиму експортного боксу, який
поєднуватиме звільнення від оподаткування доходів від реалізації об’єктів
інтелектуальної власності, отриманих з джерел за межами України, та експортну
податкову знижку у вигляді зниження об’єкта оподаткування податку на прибуток
підприємств і бази нарахування єдиного соціального внеску. Використання цього
інструменту стимулюватиме активізацію інноваційної діяльності фірм та сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності національних експортерів за рахунок
зниження собівартості виробництва.
У роботі запропоновані напрями вдосконалення фіскальних інструментів
реалізації експортного потенціалу України шляхом: 1) створення системи
відшкодування ввізного мита експортерам промислових товарів; 2) використання
можливостей зниження податкового навантаження на експорт завдяки заснуванню
внутрішніх експортних компаній; 3) створення в Україні системи фінансової
підтримки експорту у складі експортно-кредитного банку, експортно-кредитного
агентства та агентства з просування експорту за рахунок бюджетних інтервенцій з
боку уряду.
Застосування
запропонованих
фіскальних
інструментів
сприятиме
підвищенню цінової конкурентоспроможності українських експортерів на світовому
ринку та полегшенню їх доступу до фінансових ресурсів, а також стане важливим
фактором зниження комерційної невизначеності, пов’язаної з експортною
діяльністю.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, що полягає в поглибленні
теоретичних засад використання фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу національної економіки та розробці на цій основі рекомендацій щодо їх
вдосконалення в Україні. Основні результати і висновки проведеного дослідження є
такими.
1. На основі узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності
експортного потенціалу національної економіки запропоновано трактувати його як
об’єктивну здатність національної економіки до розширення порівняльних переваг
на світовому ринку, що зумовлена поточною структурою експорту та об’єктивними
зовнішніми і внутрішніми факторами. Це дозволило сформувати базис для
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використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу.
Виокремлено два основні аспекти реалізації експортного потенціалу національної
економіки: конкурентний, що охоплює якісну трансформацію структури експорту,
та матеріально-просторовий, що визначає технологічний рівень товарів, на який
зорієнтовані програми стимулювання експорту, а також рівень політикоекономічного розвитку країн, що розглядаються як основні торговельні партнери.
2. Ураховуючи неефективність девальвації обмінного курсу, використання
інструментів фіскальної політики є альтернативою щодо підтримки національних
експортерів. Економічною передумовою застосування дискреційних фіскальних
інструментів реалізації експортного потенціалу визначено структурні недоліки
функціонування ринкового механізму, для подолання яких експортери потребують
фінансових ресурсів. Використання як класифікаційного критерію каналу впливу на
експорт дозволило виокремити фіскальні інструменти, що діють безпосередньо на
цінову конкурентоспроможність експортерів (інструменти прямого впливу), та
фіскальні інструменти, що сприяють експортній експансії завдяки створенню
сприятливого бізнес-середовища у межах національної економіки (інструменти
непрямого впливу). Така класифікація забезпечить комплексний підхід до
використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу.
3. На основі систематизації та узагальнення світової практики доведено, що
найбільш розвинені країни світу (США, Південна Корея, Німеччина) активно
використовують
інструменти
фіскальної
політики
для
підтримки
конкурентоспроможності національних експортерів. Це дало змогу окреслити
основні напрями використання фіскальних інструментів реалізації експортного
потенціалу економіки України.
4. Дослідження динаміки українського експорту протягом 2007–2014 рр.
дозволило констатувати ряд тенденцій, що підтверджують потребу у застосуванні
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу, а саме: 1) здійснення
диверсифікації вітчизняного експорту переважно на інтенсивній основі;
2) поглиблення невідповідності товарної структури українського експорту попиту
світового ринку; 3) деградація порівняльних переваг вітчизняного експорту;
4) зростання частки проміжного споживання імпортної сировини у структурі
експорту ключових секторів економіки України.
5. Оцінка рівня залежності українського експорту від проміжного споживання
імпорту показала, що індикатор імпортної складової експорту протягом 2007–
2014 рр. перманентно перевищував 30 %. Найбільш значним цей показник був у
вторинному секторі економіки України (на рівні 39 %), що репрезентує галузі
переробної промисловості. Серед них суттєве підвищення зафіксоване в галузях, які
є основою українського експорту (металургія – 45,2 %, хімічна – 59 %,
деревообробна – 48,9 % та харчова – 38,9 % промисловості) і розглядаються як
напрями реалізації експортного потенціалу (машинобудування – 59,3 %, легка
промисловість – 32,9 %). На цій підставі обґрунтовано необхідність у зниженні
податкового навантаження на проміжне споживання імпорту експортерами
промислових товарів в Україні.
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6. Завдяки включенню до гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі України
індикатора дискреційності фіскальної політики встановлено, що фіскальна
консолідація здійснює позитивний статистично значимий вплив на український
експорт з лагом в 1–2 роки. Розширення моделі за допомогою монетарних змінних
дає підстави стверджувати, що такий вплив відбувається транзитом через валютний
курс. Крім того, фіскальна заощадливість позитивно діє виключно на інтенсивну
складову національного експорту, тим самим закріплюючи статус України як
експортера низькотехнологічних товарів. На основі цього зроблено висновок про
необхідність у доповненні політики фіскальної консолідації окремими
експансійними фіскальними інструментами для активізації процесу структурної
трансформації національного експорту.
7. На прикладі України доведено недоцільність проведення у малих відкритих
економіках фіскальної девальвації, що є комбінацією зниження соціальних
відрахувань та підвищення ПДВ, реальний ефект якої на експорт аналогічний
девальвації обмінного курсу. Крім того, у процесі дослідження казуальності між
фіскальним навантаженням та зовнішньоторговельним балансом України
підтверджене припущення малої економіки, відповідно до якого національні
експортери змушені приймати ціни світового ринку.
8. На основі критеріїв близькості до експортного кошика та можливості
генерування експортної виручки ідентифікована номенклатура товарів, які можуть
набути порівняльних переваг за умови мінімальної підтримки з боку держави.
Обґрунтовано, що такі товарні позиції доцільно розглядати як напрями
використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу України.
Встановлено, що фіскальне стимулювання експорту цих товарів дасть змогу у
короткостроковому періоді розширити порівняльні переваги вітчизняного експорту
на суму близько 1 млрд дол. США. Водночас серед перспективних товарів
практично відсутні такі, що є високотехнологічними, а тому їх фіскальне
стимулювання може розглядатися виключно як елемент тактики реалізації
експортного потенціалу.
9. За результатами дослідження обґрунтовано рекомендації щодо
вдосконалення окремих фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу
економіки України. Значна залежність експорту промислової продукції від
проміжного споживання імпорту актуалізує запровадження системи повернення
ввізного мита експортерам, а також є аргументом на користь припинення практики
використання фіскальних інструментів обмеження імпорту. З метою стимулювання
високотехнологічного експорту запропоновано створення податкового режиму
експортного боксу, що поєднує звільнення від оподаткування прибутку від
реалізації об’єктів інтелектуальної власності за кордон та експортну податкову
знижку у вигляді застосування знижуючих коефіцієнтів до об’єкта оподаткування
податку на прибуток та бази нарахування ЄСВ залежно від частки доданої вартості у
структурі випуску. Обґрунтовано інституційні засади побудови системи фінансової
підтримки експорту в Україні. Реалізація зазначених рекомендацій активізує
структурну трансформацію вітчизняного експорту у напрямі підвищення частки
товарів з високим рівнем доданої вартості.
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АНОТАЦІЯ
Зубрицький А. І. Фіскальні інструменти реалізації експортного
потенціалу національної економіки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Університет державної
фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016.
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад використання
фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу національної економіки
та розробці практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення в Україні.
Удосконалено трактування економічного змісту поняття «експортний
потенціал національної економіки», у якому, на відміну від попередніх визначень,
зосереджено увагу на порівняльних перевагах національного експорту. Окреслено
можливі варіанти реалізації експортного потенціалу національної економіки.
Визначено роль інструментів фіскальної політики у реалізації експортного
потенціалу малої відкритої економіки та проведено їх класифікацію за критерієм
каналу впливу на національний експорт. Обґрунтовано та систематизовано
економічні передумови використання інструментів фіскальної політики для цілей
реалізації експортного потенціалу малої відкритої економіки. На основі дослідження
світового досвіду аргументовано доцільність застосування окремих фіскальних
інструментів реалізації експортного потенціалу в Україні.
Виявлено тенденції до посилення консервативності та зниження
технологічного рівня національного експорту, а також поглиблення невідповідності
його структури попиту світового ринку, що є аргументами на користь фіскального
стимулювання реалізації експортного потенціалу України. Удосконалено підхід до
визначення імпортної складової вітчизняного експорту у частині врахування
непрямого споживання імпорту, що дозволило виявити економічні сектори та види
економічної діяльності, частка проміжного споживання імпорту у структурі
експорту яких є найвищою. Ідентифіковано позитивний вплив фіскальної
консолідації на інтенсивну складову товарного експорту України за результатами
включення індикатора дискреційності фіскальної політики до гравітаційної моделі
зовнішньої торгівлі.
Доведено неефективність проведення в Україні фіскальної девальвації, що є
альтернативним інструментом стимулювання експорту. Визначено товарні позиції,
що за умови надання фіскальних стимулів можуть у короткостроковому періоді
посилити порівняльні переваги України на світовому ринку. Обґрунтовано
доцільність запровадження системи повернення ввізного мита експортерам як
інструменту підвищення їх цінової конкурентоспроможності в умовах значної
залежності від проміжного споживання імпорту. Для активізації процесу
структурної трансформації вітчизняного експорту запропоновано закріпити на
законодавчому рівні податковий режим експортного боксу у вигляді комбінації
звільнення від оподаткування доходів від реалізації об’єктів інтелектуальної
власності, отриманих з джерел за межами України, та експортної податкової знижки
з податку на прибуток підприємств і єдиного соціального внеску для виробників та
експортерів товарів зі значною часткою доданої вартості.
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АННОТАЦИЯ
Зубрицкий А. И. Фискальные инструменты реализации экспортного
потенциала национальной экономики. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Университет государственной
фискальной службы Украины. – Ирпень, 2016.
Диссертация посвящена обоснованию теоретических аспектов использования
фискальных инструментов реализации экспортного потенциала национальной
экономики и разработке практических рекомендаций по их усовершенствованию в
Украине.
Проанализирована сущность понятия «экспортный потенциал национальной
экономики» и обозначены пути его реализации. Определена роль инструментов
фискальной политики в реализации экспортного потенциала малой открытой
экономики и проведена их классификация. На основании исследования мирового
опыта аргументирована целесообразность применения отдельных фискальных
инструментов реализации экспортного потенциала в Украине.
Выявлены тенденции к усилению консервативности национального экспорта и
снижению его технологического уровня, которые являются аргументами в пользу
фискального стимулирования реализации экспортного потенциала Украины.
Рассчитан уровень зависимости отечественного экспорта от промежуточного
потребления импорта. Проведена оценка влияния дискреционной фискальной
политики на интенсивную и экстенсивную составляющую товарного экспорта
Украины.
Доказана нецелесообразность проведения в Украине фискальной девальвации,
которая является альтернативным инструментом стимулирования экспорта.
Определены товарные позиции, которые при условии предоставления фискальных
стимулов могут в краткосрочном периоде усилить сравнительные преимущества
Украины на мировом рынке. Предложены конкретные фискальные инструменты
структурной трансформации отечественного экспорта в направлении повышения
доли товаров с высокой степенью добавленной стоимости.
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, стимулирование экспорта,
фискальный инструмент, фискальная консолидация, финансовая поддержка
экспорта.
ANNOTATION
Zybrytskyi A. I. Fiscal instruments of realizing the export potential of the
national economy. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Economics, Specialty 08.00.08 – Money, Finance
and Credit. – University of State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2016.
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Dissertation is devoted to the justification of the theoretical foundations of the use of
fiscal instruments to realize the export potential of the national economy and the
development of practical recommendations for their improvement in Ukraine.
The essence of the concept «the national economy export potential» was analyzed
and the ways of its realization were designated. The place of fiscal policy instruments in
the system of realization the export potential of a small open economy was defined and
their systematization was conducted. Based on the study of international experience, an
expediency of application of separate fiscal instruments of realization of the export
potential in Ukraine was reasoned.
Trends towards strengthening conservatism of national exports and decrease in its
technological level, which are the arguments in favor of fiscal stimulation of Ukrainian
export potential realization were identified. Level of domestic exports dependence on
intermediate consumption of imports was calculated. Assessment of the impact of
discretionary fiscal policy on intensive and extensive component of Ukraine's commodity
exports was conducted.
Inadvisability of fiscal devaluation in Ukraine, which is an alternative tool to
encourage exports was proved. Commodity items, which under condition of granting fiscal
incentives in the short term will be able to strengthen the comparative advantages of
Ukraine on the world market were identified. Specific fiscal instruments of structural
transformation of domestic exports in the direction of increasing the share of products with
high added value were proposed.
Keywords: export, export potential, export promotion, fiscal instrument, fiscal
consolidation, financial support of export.

22

Підписано до друку 14.11.2016 р. Формат 60х90/16
Папір офсетний. Друк офсетний.
Друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.
Зам. № ___
Видруковано в Університеті державної фіскальної служби України
08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

