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Аннотация. В условиях экономики знаний интеллектуальный потенциал работника должен обеспечивать иннова-
ционное развитие современного предприятия за счет формирования его интеллектуального капитала.В работе раскрыто 
влияние факторов внешней и внутренней среды на организационно-экономический механизм управления интеллекту-
альным капиталом предприятия, определены наиболее существенные из них, освещены характер и диалектика влияния 
этих факторов на организационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом предприятия; 
показано возрастающее значение творческого труда в современном производстве и определена роль мотивации интел-
лектуального труда в системе управления интеллектуальным капиталом предприятия. Необходимость развития научной 
базы управления интеллектуальным капиталом предприятия определила актуальность и важность темы исследования 
методологических проблем формирования организационно-экономического механизма управления данным ресурсом, 
в том числе определены сущность и структура интеллектуального капитала, предложена концепция организационно-
экономического механизма управления интеллектуальным капиталом и определены направления обеспечения его эф-
фективного функционирования.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, управление, организационно-экономический механизм, предприятие.
Summary. In terms of the knowledge economy intellectual potential employee must provide innovative modern enterprise 

development through the formation of its intellectual capital. In this article the influence of factors external and internal environ-
ment on the organizational and economic mechanism of intellectual capital management company, identified the most significant 
of them highlights the dialectic nature and impact of these factors on the organizational and economic mechanism of intellectual 
capital company; shows the growing importance of creative work in modern manufacturing and the role of intellectual work moti-
vation in the management of intellectual capital of the company. The need of the scientific base of intellectual capital management 
company determined the urgency and importance of the research topic methodological problems of formation of organizational and 
economic mechanism for managing this resource, including the essence and structure of intellectual capital, proposed the concept 
of organizational and economic mechanism of intellectual capital and identify areas to ensure its effective functioning.

Key words: Іntellectual capital, management, organizational and economic mechanism of the enterprise.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У ТРАНСПОРТНУ ІНФРАСТРУКТУРУ УКРАЇНИ

THE PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS  
IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Анотація. У роботі проведено дослідження сучасних проблем залучення іноземних інвестицій у транспортну інфра-
структуру України. Виявлено основні несприятливі фактори інвестування, які значно впливають на українську економіку 
і транспортну інфраструктуру та потребують поглибленого вивчення для їх подолання. Проведено дослідження динаміки 
іноземних інвестицій у транспортну інфраструктуру та виявлено основних іноземних інвесторів. Вивчено пріоритетні 
напрямки інвестування в основні сектори транспортної інфраструктури України. Запропоновано шляхи залучення іно-
земних інвестицій в економіку країни та у розвиток транспортної інфраструктури: надання гарантій та допомоги інвес-
торам від Уряду та Міністерства інфраструктури України; створення сприятливого інвестиційного клімату для реалізації 
пріоритетних державних програм та інфраструктурних проектів; пропонування іноземним партнерам участі у спільних з 
українськими інвесторами проектах; реформування податкової системи; створення системи компенсації збитків інвесто-
рам; створення системи захисту інвестицій; відповідність європейським стандартам; подолання корупції в Україні. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, транспортна галузь, транспортна інфраструктура, стимулювання інвестиційної 
діяльності, залучення інвестицій.
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Вступ та постановка проблеми. Іноземні інвестиції 
відіграють важливу роль не тільки в економічному роз-
витку України, а й в удосконаленні її транспортної інф-
раструктури, що є однією з умов її ефективної інтеграції 
до світової та європейської економічної системи. Корис-
туючись вигідним географічним положенням, Україна 
може стати значимим транспортним та транзитним вуз-
лом. Однак стан української транспортної інфраструк-
тури не відповідає сучасним світовим та європейським 
вимогам, що вимагає пошуку джерел інвестування для 
оновлення технічної бази транспортної галузі та розви-
тку транспортних вузлів та шляхів. На сьогодні обсяг 
іноземних інвестицій є одним з головних показників, 
що відображає ступінь міжнародної інтеграції країни, 
але за цим показником Україна посідає доволі скромні 
позиції. Особливого значення пошук джерел інвесту-
вання набуває у найбільш капіталомістких підгалузях 
транспортного сектору економіки, таких як залізнич-
ний, авіаційний та автодорожній транспорт, адже саме 
ці галузі потребують значних капіталовкладень для 
оновлення основних засобів та розвитку транспортних 
шляхів та вузлів. Однак залученню інвестицій заважає 
вплив негативних факторів інвестування в транспортну 
сферу, зокрема: невідповідність міжнародним стандар-
там, застарілість основних засобів, неефективне вико-
ристання наявних транспортних ресурсів, а також еконо-
мічні та політичні проблеми в Україні, що підвищують 
ризики інвестування та відлякують потенційних інвес-
торів. У зв’язку з цим постає проблема пошуку захо-
дів стимулювання інвестиційної активності інвесторів 
у транспортну інфраструктуру України, що допоможе 
залучити капітальні вкладення, незважаючи на складні 
економічні умови господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення 
проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну 
інфраструктуру просліджується у працях відомих нау-
кових діячів та вчених. Серед тих, що присвятили свої 
роботи проблематиці іноземного інвестування, можна 
назвати Дж. Даннінга, Г. Райтера, Й. Пензеля, Н. Пайна, 
С. Томсона, А. Рагмена, Р. Вернона, Х. Шермана, Д. Шнай-
дера, Г. Клодта, П. Каймбаха та ін. В українській науковій 
літературі багато зробили в цьому напрямку такі вчені, 
як О. Рога, В. Краківська, Б. Губський, В. Бодров, О. Гав-
рилюк, І. Бураковський, А. Гальчинський, Г. Климко, 
В. Новицький, В. Міщенко, І. Луніна, В. Сіденко, В. Сте-
паненко, В. Шевченко та ін. 

Дослідження у сфері інвестування у транспортну інф-
раструктуру України не відповідають сучасним динаміч-
ним економічним умовам, тому слід виявити проблеми в 
даній сфері і запропонувати шляхи залучення інвестицій, 
на які ці проблеми не будуть мати суттєвий вплив. 

Метою даної роботи є визначення основних проблем 
залучення іноземних інвестицій в транспортну сферу 
України, аналіз статистичних даних та визначання певних 
шляхів залучення нових інвесторів в об’єкти транспорт-
ної інфраструктури. 

Результати дослідження. Україна має вигідне гео-
графічне та геополітичне розташування, знаходиться на 
перехресті найважливіших напрямів світової торгівлі та 
найкоротших транспортних маршрутів в Євразійському 
регіоні і за протяжністю транспортних коридорів є най-
більшою європейською країною з великими транзитним 
потенціалом. На сьогодні Україна прагне збільшити роз-
виток своїх транспортних мереж, особливо це стосується 
міжнародних транспортних коридорів: морські порти, 
залізниці, аеропорти та автомагістралі. 

На даний час Україна прагне стати учасником міжна-
родної інвестиційної діяльності та міжнародного ринку 
інвестицій, оскільки потребує значних капіталовкладень. 
Під іноземними інвестиціями розуміють усі цінності, що 
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестицій-
ної діяльності відповідно до законодавства України з метою 
отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту [1].

Проте існують певні несприятливі фактори інвесту-
вання, які значно впливають на українську економіку та 
транспортну інфраструктуру: 

– незбалансованість економіки; 
– нерозвинута транспортна інфраструктура; 
– недостатньо гнучка податкова система; 
– невідповідність транспортних засобів європей-

ським стандартам;
– економічна і політична нестабільність;
– недостатня ефективність законодавства в частині 

захисту прав приватних інвесторів;
– недосконалість механізму реалізації наявних нор-

мативних актів;
– неточність податкового регулювання і його непе-

редбачуваність;
– дефіцит ефективної інфраструктури для іноземного 

підприємництва;
– застарілість основних засобів, невідповідність 

ширини колії європейським нормам та стандартам; 
– неможливість установлення рентабельних тарифів 

на перевезення пасажирів через соціальні причини;
– основною причиною наявності негативного зв’язку 

є велика частка бартерних операцій;
– недостатній рівень державної підтримки інвести-

ційної діяльності та розвитку системи підготовки інвес-
тиційних програм і проектів; 

– несприятливий інвестиційний клімат в Україні, 
у тому числі внаслідок світової фінансово-економічної 
кризи;

– митні бар’єри. 
Незважаючи на всі перелі-

чені вище проблеми, транспортна 
інфраструктура має бути одною з 
найбільш привабливих для інвес-
торів, оскільки через Україну 
проходить велика кількість тран-
спортних шляхів та вузлів. Також 
привабливим об’єктом інвесту-
вання для іноземного капіталу 
транспортна галузь має бути у 
зв’язку з тим, що транспортну 
інфраструктуру визначено уря-
дом України пріоритетною, тому 
для інвесторів мають надаватися 
особливі умови інвестування. 
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Рис. 1. Пріоритетні напрямки інвестування  
в основні сектори інфраструктури України
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Для стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвести-
цій у дану стратегічну галузь Міністерство транспорт-
ної інфраструктури надає інституційну, організаційну та 
інформаційну підтримку в процесі реалізації інфраструк-
турних інвестиційних проектів. Пріоритетні напрями для 
інвестування у транспортну сферу України наведено на 
рис. 1. 

Однак, незважаючи на стимулюючі фактори, існу-
ючі проблеми стримують розвиток інвестування у тран-
спортну сферу.

Останнім часом спостерігається значне скорочення 
іноземних капіталовкладень у транспортну інфраструк-
туру, про що свідчать статистичні дані, наведені у табл. 1.

За наведеними даними можна зробити висновок, що 
інвестування у діяльність наземного транспорту в 2013 р. 
порівняно з 2012 р. скоротилося на 61%, у 2014 р. у порів-
няні з 2013 р. скоротилося на 29%. На кінець 2015 р. 
спостерігається підвищення обсягу іноземних капіта-
ловкладень на 31,7%. У галузі водного транспорту в 
2013 р. спостерігається скорочення інвестицій на 27%, а 
у порівнянні 2014 р. з 2013 р. спостерігається збільшення 
залучених інвестицій на 53,4%; той же процес відбувся 
і у 2015 р. – капіталовкладення збільшилися на 9,8%. 
У період з 2012 по 2014 р. спостерігалася тенденція зни-
ження обсягів інвестування у діяльність авіаційного тран-
спорту, і тільки у 2015 р. вдалося подолати цю тенденцію. 

Нещодавно Україна знаходилася у переліку 30 країн, 
які є найбільш перспективними та бажаними для залу-
чення капіталу, однак на теперішній час проведення анти-
терористичної операції на сході країни, суттєве зниження 
купівельної спроможності населення та високий рівень 
корупції відлякують потенційних інвесторів. Найбільшу 
зацікавленість іноземні інвестори приділяють наступним 
видам економічної діяльності в Україні: фінансова діяль-
ність, оптова і роздрібна торгівля, операції з нерухомістю, 
харчова промисловість, але найбільш привабливим видом 
економічної діяльності, в яку інвестори готові вкладати 
кошти, залишається транспортна інфраструктура. 

Проведений аналіз показав, що основними інвес-
торами є країни – члени Європейського Союзу. Загаль-
ний обсяг прямих іноземних інвестицій з них станом на 
01.04.2015 р. склав 38 966,3 млн. дол. США, що становить 
79,3% від загального обсягу прямих іноземних інвести-
цій, здійснених країнами світу в українську економіку. 
У табл. 2 надано рейтинг основних країн-інвесторів в 
національну економіку України.

Виходячи із даного рейтингу, можливо стверджувати 
що Кіпр, Німеччина, Нідерланди та Австрія здійснюють 
найбільше вливання коштів у розвиток української еко-
номіки, у тому числі у транспортну сферу. Незважаючи 
на деякі успіхи у даному напрямку, проблема залучення 
іноземних інвестицій в економіку та транспортну інф-
раструктуру України є доволі гострою, адже оновлення 
потребує як інфраструктура наземних видів транспорту, 
зокрема оновлення рухомого складу, прокладання авто-
мобільних доріг європейського рівня, так й розвиток 

авіаційної інфраструктури, зокрема регіональних аеро-
портів. Тому Міністерство інфраструктури шукає інвес-
торів, які готові вкласти гроші розвиток транспортної 
сфери України.

Ефективний та сталий розвиток усіх видів транспорту, 
упровадження високих технологій та інтеграція націо-
нальної транспортної мережі України до світової мережі 
неможливі без стимулювання інвестиційної діяльності та 
залучення потенційних інвесторів у транспортну галузь, 
тому виділяють такі основні напрямки інвестування в 
основні сектори інфраструктури України (рис. 2):

1) Залізничний сектор: 
– проектування, фінансування, відновлення, експлу-

атація при будівництві нових та реконструкції існуючих 
залізничних колій, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, 
пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного 
транспорту, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів на 
умовах державно-приватного партнерства;

– будівництво швидкісних залізничних коридорів 
для збільшення економічної ефективності пасажирських 
перевезень;

– закупівля вантажних вагонів та експлуатація ван-
тажного рухомого складу.

2) Автодорожній сектор:
– будівництво нових автомобільних доріг на умовах 

концесії та механізму державно-приватного партнерства;
– розроблення, упровадження та застосування націо-

нальної транспортної моделі під час планування та реалі-
зації стратегії розвитку транспортної інфраструктури.

3) Морський та річковий сектори:

Таблиця 1
Динаміка іноземних капіталовкладень у транспортну інфраструктуру України у 2012–2015 рр., млн. грн. [2]

Напрямки інвестування 2012 2013 2014 2015 
Наземний транспорт 12670,8 4867,7 3455,8 5067,1
Водний транспорт 132,6 96,8 208,1 230,9
Авіаційний транспорт 780,0 523,1 320,1 435,6
Додаткові транспортні послуги та допоміжні 
операції 14207,8 10789,6 9849,5 4923,2

Таблиця 2
Основні країни-інвестори  

у національну економіку України [3]

Країни

Обсяги прямих 
інвестицій на 
01.10.2015 р. 
(млн. дол.)

% від 
загальної 
кількості

Кіпр 12187,6 27,7
Нідерланди 5702,0 13,0
Німеччина 5460,4 12,4
Австрія 2639,6 6,0
Об'єднане Королівство 1948,7 4,4
Віргінські острови 1863,3 4,2
Франція 1547,2 3,5
Швейцарія 1369,5 3,1
Італія 969,1 2,2
Польща 793,4 1,8
Сполучені Штати 
Америки 704,9 1,6

Угорщина 565,1 1,3
Беліз 551,4 1,3
Інші країни 4684,4 10,8
Разом 43949,4 100,0
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– будівництво нових і поглиблення існуючих водних 
шляхів та акваторій морських портів для безперешкод-
ного проходження суден великого дедвейту;

– будівництво та використання річкових причалів, 
шлюзів, проведення днопоглиблювальних робіт;

– модернізація та створення об’єктів портової інфра-
структури на підставі договорів довгострокової оренди; 

– створення та впровадження енергозберігаючих тех-
нологій на морському транспорті; 

– навігаційне забезпечення судноплавства на внутріш-
ніх водних шляхах та оперативного технологічного зв'язку.

4) Авіаційний сектор:
– розбудова системи існуючих аеропортів, злітно-

посадових смуг на аеродромах та їх інфраструктури;
– передача прав володіння та користування майном 

аеропорту в концесію;
– оновлення парку повітряних суден.
Для того щоб привабити достатню кількість інвесто-

рів, які вкладуть свої кошти у реконструкцію, створення 
нових транспортних шляхів та повне відновлення існую-
чих, Міністерством інфраструктури України було ство-
рено низку інфраструктурних проектів з ЄБРР та ЄІБ. На 
даний час завершено реалізацію семи проектів з ЄБРР та 
ЄІБ загальною вартістю 909,55 млн. євро, з них кредитних 
коштів – 659,23 млн. євро. 

Найголовнішими проектами, які вже завершили свою 
реалізацію, можна вважати: 

– Проект «Розвиток залізничних шляхів залізниць 
України», головна мета якого – направити всі кошти на 
закупівлю важкої колійної техніки для виконання ремон-
тів верхньої будови колії за сучасною технологією, при 
цьому «Укрзалізниця» продовжує активно оновлювати 
інфраструктуру міжнародних транспортних коридорів. 
Після впровадження проекту на оновлення транспортних 
коридорів залізничники спрямували близько 260 млн. грн. 
капітальних вкладень. 

– Проект «Розвиток інфраструктури Іллічівського 
морського торговельного порту», мета якого – реформу-

вання структури і системи управління портом шляхом 
розмежування функцій адміністративного управління 
та комерційної діяльності; підвищення ефективності 
використання державного майна; забезпечення висо-
кого рівня безпеки мореплавства; оновлення виробни-
чих потужностей відповідно до сучасних та перспек-
тивних потреб транспортного ринку, перепрофілювання 
та реконструкція терміналів і комплексів порту, будів-
ництво нових сучасних портових перевантажувальних 
потужностей. 

– Проект «Відновлення автомагістралі М-06 та 
реформа фінансування сектору автодоріг», мета якого – 
покращання стану міжнародного коридору 

№ 5 Трієст – Будапешт (Братислава) – Львів, на ділянці 
Чоп (Ужгород) – Стрий, км 824 – км 614. 

На стадії реалізації знаходяться три проекти загаль-
ною вартістю 2 111 млн. дол. США (1 млрд. 508 млн. євро), 
з них кредитних коштів – 1 млрд. 582 млн. дол. США 
(1 млрд. 130,3 млн. євро), власних коштів – 179 млн. дол. 
США (127,7 млн. євро) та коштів державного бюджету – 
350 млн.

Перший проект «Оновлення рухомого складу на заліз-
ницях України» передбачає закупівлю вантажних вагонів 
у кількості близько 2000 од., модернізацію існуючих ван-
тажних вагонів та відновлення всього залізничного рухо-
мого складу. 

Другий проект «Впровадження швидкісного руху 
пасажирських поїздів на залізницях України» та Проект 
«Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескид-
ського тунелю)» передбачає придбання та модернізацію 
колійного обладнання та будівництво нового тунелю на 
перегоні Бескид –Скотарське довжиною 1,82 км, що лік-
відує аварійно-небезпечне «бар‘єрне місце» на напрямку 
міжнародного транспортного коридору № 5. Це єдина 
одноколійна дільниця на напрямку Чоп – Львів.

Третій проект «Покращання транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Київ» 
передбачає покращання інфраструктури автомобільних 

доріг України та сприяння проведенню 
подальшої реформи в автодорожньому 
секторі України, шляхом покращання та 
реконструкції транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних доріг М-01 
(Київ – Нові Яриловичі), М-05 (Київ – 
Одеса), М06 (Київ – Чоп (км 441 – км 
128, км 152 – км 14 на ділянці Житомир – 
Київ), М-07 (Київ – Ковель – Ягодин), 
Н-01 (Київ – Знам’янка), Р02 (Київ – Іван-
ків – Овруч) на підходах до м. Київ. 

Для того щоб збільшити вливання іно-
земних інвестицій у транспортну сферу 
та максимізувати розвиток інвестиційної 
діяльності, Україна повинна звернути 
увагу на досвід зарубіжних країн, таких 
як Грузія, Китай та Індія, які змогли зна-
йти нові шляхи залучення інвестицій, 
надані на рис. 3.

На сьогодні за надійністю інвесту-
вання, згідно з різними оцінками, Україна 
займає лише 143-є місце серед 170 країн 
світу. Перш за все це говорить про неспри-
ятливий інвестиційний клімат для вітчиз-
няних та іноземних інвесторів. Для того 
щоб інвестори прагнули вкладати кошти 
у розвиток транспортної інфраструк-
тури, Україна, по-перше, повинна звер-
тати увагу на досвід зарубіжних країн, 
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по-друге, розробити певні дії та заходи, 
які б гарантували інвесторам надійність 
отримання прибутку чи позитивного 
результату від укладених коштів. 

Висновки. Проведене дослідження 
показало, що Україна має й позитивні 
фактори залучення іноземних інвести-
цій, такі як: вигідне географічне розта-
шування, висока кваліфікація робочої 
сили та її відносна дешевизна, низький 
курс національної валюти, можливість 
вивезення прибутку, система компен-
сації збитків. Однак на даний час ці 
переваги не компенсують ризиків, що 
пов’язані з інвестуванням в Україну, 
тому слід шукати шляхи стимулювання 
інвесторів, що найбільшою мірою від-
повідають умовам господарювання в 
Україні та сприятимуть залученню іно-
земних інвесторів і зростанню обсягів 
інвестицій. 

На даний час в Україні спостеріга-
ється проблема залучення іноземних 
інвестицій як в цілому в економіку 
країни, так й у розвиток транспортної 
інфраструктури. Однак ефективний 
та сталий розвиток усіх видів тран-
спорту, упровадження високих техно-
логій та інтеграція національної тран-
спортної мережі України до світової 
мережі неможливі без стимулювання 
інвестиційної діяльності та залучення 
потенційних інвесторів у транспортну 
галузь. Розробці заходів стимулювання 
необхідно приділити підвищену увагу, 
адже, незважаючи на фактори прива-
бливості України як об’єкта інвесту-
вання, значна кількість економічних 
та політичних проблем суттєво підвищує ризикованість 
вкладення інвестицій.

Пропонуються наступні шляхи залучення іноземних 
інвестицій в економіку країни в цілому та у розвиток 
транспортної інфраструктури (рис. 4): надання гарантій 
та допомоги інвесторам від Уряду та Міністерства інф-
раструктури України; створення сприятливого інвести-

ційного клімату для реалізації пріоритетних державних 
програм та інфраструктурних проектів; пропонування 
іноземним партнерам участь у спільних з українськими 
інвесторами проектах; реформування податкової системи; 
створення системи компенсації збитків інвесторам; ство-
рення системи захисту інвестицій; відповідність європей-
ським стандартам; подолання корупції в Україні. 

Рис. 3. Можливі шляхи залучення інвестицій (зарубіжний досвід) 

Рис. 4. Пропоновані шляхи залучення іноземних інвестицій в Україну
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Аннотация. В работе проведено исследование современных проблем привлечения иностранных инвестиций в 
транспортную инфраструктуру Украины. Выявлены основные неблагоприятные факторы инвестирования, которые 
значительно влияют на украинскую экономику и транспортную инфраструктуру и требуют углубленного изучения для 
их преодоления. Проведено исследование динамики иностранных инвестиций в транспортную инфраструктуру и вы-
явлены основные иностранные инвесторы. Изучены приоритетные направления инвестирования в основные секторы 
транспортной инфраструктуры Украины. Предложены пути привлечения иностранных инвестиций в экономику стра-
ны и в развитие транспортной инфраструктуры: предоставление гарантий и помощи инвесторам от Правительства 
и Министерства инфраструктуры Украины; создание благоприятного инвестиционного климата для реализации при-
оритетных государственных программ и инфраструктурных проектов; предложение иностранным партнерам участия в 
совместных с украинскими инвесторами проектах; реформирование налоговой системы; создание системы компенса-
ции убытков инвесторам; создание системы защиты инвестиций; соответствие европейским стандартам; преодоление 
коррупции в Украине.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, транспортная отрасль, транспортная инфраструктура, стимулирова-
ние инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций.
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Summary. In this work there has been considered the current problems of attracting foreign investment in the transport 
infrastructure of Ukraine. The basic investment unfavourable factors that significantly influence on the Ukrainian economy 
and transport infrastructure and require in-depth study to overcome them are discovered. The dynamic of foreign investments 
in transport infrastructure is studied and major foreign investors are identified. The priorities for investment in key sectors of 
Ukraine's transport infrastructure are defined. The ways of attracting foreign investment in the economy and in the development 
of transport infrastructure are proposed: providing guarantees to investors and help from the Government and the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine; creating a favourable investment climate for the implementation of priority government programs 
and infrastructure projects; offering to foreign partners to participate in joint projects with Ukrainian investors; reforming the 
tax system; development a system of compensation for investors; creating a system of protection for investments; accordance to 
European standards; combating corruption in Ukraine.

Key words: Foreign investment, transport, transport infrastructure, stimulation of investment activity, attraction of 
investments.
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

POSITIVE AND NEGATIVE PROCESSES IN CONDITIONS  
OF THE TAX REFORM UKRAINE

Анотація. У роботі розглянуто процеси, що пов’язані з реформуванням податкового законодавства та їхні позитивні 
та негативні сторони. Необхідністю даного дослідження стали зміни у Податковому Кодексі, що набрали чинність у 
2016 році. Питання, що розглядаються у статті, є актуальними та потребують неабиякої уваги для вивчення.

Ключові слова: реформа, податкове законодавство, процеси розвитку, податки, збори, ставки податку, база нараху-
вання.

Вступ та постановка проблеми. Ще у 1991 році 
почався розвиток вітчизняної податкової системи та зако-
нодавства. Податкова система є основою у формуванні дер-
жавних доходів, а це, як відомо, основа державної казни [1].

Податкова система – це сукупність податків та зборів, 
обов’язкових платежів, пов’язаних спільною організацій-
ною структурою та нормативно-правовою базою [2, с. 23].

Досконале податкове законодавство є гарантією нор-
мального функціонування з приводу акумулювання коштів 
країни та відповідно фінансування державних потреб.

Нині розвиток податкового законодавства є неоднознач-
ним. З одного боку, воно захищає певні категорії об’єктів 
оподаткування та знижує податковий тиск для активнішого 
розвитку суб’єктів підприємництва, а з іншого – гальмує 
розвиток ведення господарської діяльності та подекуди 
виникає так зване подвійне оподаткування.

Тож, щодо сучасного стану податкової реформи, то 
вона повною мірою відображає ідею уряду «затягнути 
паски» і серйозним чином збільшує податкове наванта-
ження на населення [3].

З огляду на вищезазначене, дослідження питання 
реформування податкового законодавства є досить важ-
ливим та потребує подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні та прикладні дослідження, присвячені 
проблемам оподаткування, містяться в наукових пра-
цях багатьох зарубіжних, у тому числі російських, 
авторів: М. Алле, А. Ауербах, Н. Калдор, А. Лаффер, 
Р. Масгрейв, Дж. Мірліс, С. Сендфорд, Дж. Слемрод, 
М.М. Алексеєнко, С.В. Барулін, Б.Г. Болдирєв, І.В. Гор-
ський, І.В. Караваєва, Л.М. Ликова, С.Д. Надєждіна, 
Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, Г.Б. Поляк, І.Т. Посошков, 
Д.Г. Чернік, К.Я. Чижов, С.Д. Шаталов, Т.Ф. Юткіна та 
ін. Заслуговують на увагу публікації українських уче-
них В.Л. Андрущенка, О.Д. Василика, В.П. Вишнев-
ського, Т.І. Єфименко, Ю.Б. Іванова, О.М. Коркоца, 
А.І. Крисоватого, М.І. Крупки, І.О. Луніної, В.М. Мель-
ника, П.В. Мельника, С.В. Михайленко, В.М. Опаріна, 
А.М. Соколовської, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосова, 
О.П. Чернявського, Л.М. Шаблистої, С.І. Юрія та ін. 
У працях зазначених науковців показані різні аспекти 
оптимізації оподаткування в Україні та розвитку подат-
кової політики загалом. Водночас питання розвитку 
реформування в Україні з урахуванням останніх змін у 
податковому законодавстві практично не представлене 
у наукових дослідженнях вітчизняних учених.


