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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Феномен податку і відповідне право публічних 

територіальних утворень встановлювати та справляти обов’язкові податкові 

платежі є однією з визначальних ознак об’єднання суспільства у форму 

держави та економічним підґрунтям її існування. Проте поширення 

податкового обов’язку та дія податково-правових норм, що його визначають, 

можуть бути (і фактично є) неоднаковими для різних частин території держави 

та осіб, що на ній перебувають. Відбувається диференціація податкового 

обов’язку як за ознакою території держави, так і за ознакою осіб – платників 

податків. На рівні форми існування податкового обов’язку цей процес 

природно набуває свого вираження у дії податково-правових норм у просторі та 

за колом осіб, коли на окремих територіях та в окремих категорій платників 

податків виникає відмінне від загального по всій державі вираження змісту 

податкового обов’язку.  

При цьому для зниження рівня податкового навантаження на платників 

податків на певній території виникає явище територіальних податкових 

преференцій. Це дає змогу узгоджувати цілі оподаткування з іншими 

завданнями публічного інтересу (зокрема, сприяння розвитку соціально 

важливих та пріоритетних галузей народного господарства, розвиток відсталих 

в економічному плані територій тощо), а так само стає галузево-інституційним 

втіленням принципу рівності правового регулювання, що передбачає 

застосування однакових правових засобів до однакових ситуацій і, відповідно, 

різних правових засобів до різних ситуацій.  

Таким чином, територіальність оподаткування і наявність територіальних 

податкових преференцій може розглядатися як абсолютно природний й 

адекватний засіб правового регулювання сфери оподаткування в умовах 

сучасної соціальної правової держави. При цьому якісне правове регулювання 

територіальних податкових преференцій надає можливість відносно нескладно, 

але водночас досить суттєво збільшити ефективність усього правового 

регулювання сфери оподаткування через: збалансування податкової та 

бюджетної систем, зменшення навантаження на державний бюджет при 

формуванні його видатків на вирівнювання дохідної спроможності місцевих 

бюджетів, забезпечення зростання податкових надходжень не за рахунок 

посилення фіскального складника у функціях податків та збільшення 

податкового тиску на платників податків, а шляхом природного збільшення 

бази оподаткування при підвищенні рівня виробництва та споживання.  

Отже, територіальні податкові преференції можуть бути не лише 

ефективним засобом податкової політики держави, а й дієвим шляхом 

оздоровлення національної економіки як нагальної потреби суспільства. Це 

зумовлює необхідність комплексного вивчення наявних територіальних 

податкових преференцій в Україні, дослідження їх у єдності форми та змісту, 

з’ясування дійсного потенціалу кожної з основних форм територіальних 

податкових преференцій для покращення вітчизняного податково-правового 

регулювання. 
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Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці С. С. Алексєєва, 

М. Ю. Березіна, В. В. Бесчеревних, О. В. Болтінової, Н. С. Бондарь, 

Р. Г. Браславського, А. В. Бризгаліна, Д. В. Вінницького, Е. О. Вознесенського, 

Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, О. П. Гетманець, О. Ю. Грачової, 

В. І. Гурєєва, О. О. Дмитрик, М. В. Карасьової, Д. А. Кобильника, 

А. Є. Кобріна, О. О. Крестьянінова, І. Є. Криницького, Ю. О. Крохіної, 

І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, В. А. Лебедєва, Д. М. Львова, О. М. Мінаєвої, 

А. О. Монаєнка, О. А. Музики-Стефанчук, А. А. Нечай, І. Х. Озерова, 

О. П. Орлюк, І. М. Пахомова, П. С. Пацурківського, С. Г. Пепеляєва 

М. І. Піскотіна, О. В. Покатаєвої, Є. В. Порохова, Н. Ю. Пришви, 

В. М. Протасова, Т. М. Радько, Ю. А. Ровинського, Л. А. Савченко, 

Ю. С. Степанова, І. Т. Тарасова, Ю. О. Тихомирова, Г. П. Толстоп’ятенка, 

Р. Й. Халфіної, Н. І. Хімічевої, О. І. Худякова, С. Д. Ципкіна, В. Д. Чернадчука, 

І. І. Янжула та ін. 

Одним із визначальних чинників вибору теми дослідження стала відсутність 

спеціальних наукових праць, присвячених правовому регулюванню 

територіальних податкових преференцій за чинним Податковим кодексом 

України. У дисертації зроблено спробу на основі аналізу чинного вітчизняного 

податкового законодавства сформулювати положення й рекомендації, що мають 

велике теоретичне та практичне значення. 
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Університету державної 

фіскальної служби України, відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України 

в рамках теми: «Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні». 

Дисертація за змістом розв’язуваних проблем відповідає завданням, 

визначеним Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», реалізація якої 

розрахована на період до 2020 року, затвердженою Указом Президента України 

№ 5/2015 від 12 січня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення 

особливостей правового регулювання територіальних податкових преференцій 

за українським податковим законодавством, розробка наукових рекомендацій 

щодо подальшого вдосконалення системи пільгового оподаткування в Україні.  

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено й вирішено такі 

задачі: 
− розкрити зв’язок між дією податково-правових норм у просторі та 

територією держави, розкрити характер територіального та екстериторіального 

принципів дії податково-правових норм, класифікувати види дії податково-

правових норм за критерієм території; 

− надати авторське визначення поняття «податкова територія України», 

обґрунтувати його внутрішню структуру за податково-правовими категоріями, 

що входять до його обсягу; 

− охарактеризувати особливості реалізації податкової компетенції на 

податковій території України за рівнями публічної влади, диференціювати 

основну мету правового регулювання податкових відносин на 
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загальнодержавному та місцевому рівнях; 

− визначити різновиди предметів відання місцевого самоврядування у 

податковій сфері, охарактеризувати особливості розподілу повноважень із 

надання податкових пільг між центральними та місцевими органами; 

− розкрити територіальні особливості податкового суверенітету і 

податкової юрисдикції держави, визначити їх співвідношення та обґрунтувати 

відмінності міжнародної та внутрішньодержавної податкової юрисдикції; 

− з’ясувати загальну правову природу податково-правових режимів, що 

надають податкові преференції залежно від території, на якій відбувається 

оподаткування, визначити видову будову територіальних податкових 

преференцій; 

− виявити та охарактеризувати основні особливості правового регулювання 

місцевої ланки податкової системи України, спеціальних економічних зон та 

офшорних територій як форм надання територіальних податкових преференцій; 

− розробити аргументовані пропозиції й практичні рекомендації щодо 

вдосконалення правового регулювання територіальних податкових преференцій 

в Україні. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають під 

час правового регулювання територіальних податкових преференцій. 

Предмет дослідження – правове регулювання територіальних податкових 

преференцій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі 

дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

пізнання: діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, 

формально-юридичний. За допомогою діалектичного методу на основі 

виділення різновидів дії податково-правових норм у просторі, аналізу 

податкової компетенції податковстановлюючих суб’єктів і встановлення 

сутності територіальних податково-преференційних режимів розглянуто 

територіальні податкові преференції в єдності їх форми та змісту (підрозділи 

1.1, 1.3, 2.1). Порівняльно-правовий метод використано з метою виявлення 

особливостей законодавчого регулювання окремих форм територіальних 

податкових преференцій і їх зіставлення між собою, а також звернення до 

міжнародного досвіду впровадження податково-преференційних режимів 

окремих територій (розділ 2). Системно-структурний метод дав можливість 

розробити основні підходи до класифікації податково-правових норм за 

територією дії, осмислення й обґрунтування змісту поняття «податкова 

територія України», визначення місцевих податків і зборів як податкових 

преференцій адміністративно-територіальних одиниць (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). 

Формально-юридичний метод застосовано в процесі аналізу нормативно-

правових джерел, що дало змогу виявити недоліки та окреслити перспективи 

розвитку й удосконалення вітчизняного податкового законодавства в частині як 

розподілу податково-пільгових повноважень між загальнодержавним і 

місцевим рівнями, так і правового регулювання кожної з форм територіальних 

податкових преференцій (підрозділ 1.3, розділ 2). 
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Нормативну основу дослідження склали чинне та перспективне 

законодавство України з питань оподаткування та встановлення податкових 

пільг, міжнародні нормативно-правові акти та міжнародні угоди, учасником 

яких є держава Україна. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, відомості Державної фіскальної 

служби України, Міністерства доходів і зборів України щодо виконання 

обов’язків зі сплати, обліку та звітності платниками різних категорій, 

застосування ними податкових пільг, судова практика вирішення спорів, а 

також акти, що видані іншими органами державної влади і які стосуються 

встановлення, зміни та скасування податкових пільг, регулювання 

територіальних податкових преференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, у якому розглянуто 

проблеми правового регулювання територіальних податкових преференцій у 

контексті чинного У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 
уперше: 
– сформульовано дефініцію поняття «податкова територія України» як 

геополітичного простору, на якому Україна, володіючи податковим 

суверенітетом, самостійно здійснює податкову політику і тим самим регулює 

податкові відносини шляхом: 1) встановлення загального податкового 

обов’язку; 2) впровадження обов’язкових до сплати податкових платежів; 

3) визначення податкових пільг, імунітетів і преференцій за певними податками 

і зборами, категоріями осіб або окремими територіями; 

– запропоновано в процесі розгляду повноважень місцевих органів влади 

щодо оподаткування в якості податкових переваг окремих територій ознаку 

преференційності спрямовувати на: а) переваги, що отримує територіальна 

громада порівняно з державою в цілому (вони полягають, передусім, у 

можливості акумулювати додаткові джерела надходжень до місцевих бюджетів 

і, відповідно, можливості їх використання на власні потреби); б) переваги, що 

можуть виникати в одних територіальних громадах стосовно інших (особливо у 

разі більш якісного правового регулювання системи місцевих податків та зборів 

і організації руху місцевих фінансів у цілому); 

– запропоновано розширити наявну законодавчу дефініцію терміна 

«спеціальний податковий режим» у п. 11.2 ст. 11 Податкового кодексу України 

та закріпити його у такій редакції: «спеціальний податковий режим – система 

заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій 

господарюючих суб’єктів та/або територій»; передбачити для регламентації 

податкових пільг, що надаються в межах правових режимів спеціальних 

економічних зон, окрему главу Податкового кодексу України, яку включити до 

структури розділу XІV «Спеціальні податкові режими»; 

удосконалено: 

– підхід до територіальних податкових преференцій як окремого різновиду 

спеціальних стимулюючих податкових правових режимів шляхом їх виділення 
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за критерієм територіальності оподаткування, що існують у таких формах: 

1) місцеві податки та збори; 2) спеціальні економічні зони; 3) офшорні 

території; 

– положення щодо охоронно-регуляторного впливу податково-правових 

норм у просторі за принципами територіальної дії (коли відбувається 

встановлення у податковій системі держави загальнодержавних і місцевих 

податків і зборів та їх справляння) та екстериторіальної дії (що проявляється у 

передбаченні податкових привілеїв дипломатичних осіб та в оподаткуванні 

закордонних джерел доходів податкових резидентів України); 

– диференціацію основної мети правового регулювання податкових 

відносин на загальнодержавному та місцевому рівнях, коли першочерговою 

метою правового регулювання оподаткування на рівні держави стає 

законодавче закріплення і забезпечення реалізації податкового обов’язку, а на 

рівні територіальної громади – створення і забезпечення фінансової основи 

місцевого самоврядування, що досягається шляхом наповнення місцевих 

бюджетів надходженнями від справляння місцевих податків і зборів; 

– характеристику загальних засад розподілу податкових повноважень між 

центральними та місцевими органами, коли внаслідок особливостей природи 

державної влади та місцевого самоврядування справляння податків на 

загальнодержавному та місцевому рівнях податкової системи має не 

конкурувати між собою і не підпорядковуватись один одному, а розумітись як 

два майже рівноправних складника податкової системи публічного 

територіального утворення; 

– визначення природи спеціальних економічних зон, що полягає у 

неподільній єдності їх економічного і правового аспектів: з економічного боку 

спеціальна економічна зона є формою прискореного розвитку економічної 

системи; з правового – становить особливий правовий режим господарської 

діяльності на окремих територіях (що в тому числі передбачає впровадження 

особливого правового режиму оподаткування окремих територій із наданням 

відповідних територіальних податкових преференцій); 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні підходи до змісту податкових преференцій на рівні 

територіальних громад, коли не лише надання податкових пільг певним 

категоріям платників місцевих податків і зборів, а й самі податкові 

повноваження місцевих рад із конкретизації частини елементів правових 

механізмів місцевих податків і зборів та їх подальше введення у дію можуть 

розглядатися як територіальні податкові преференції; 

– наукові положення про те, що перспективним напрямом розширення 

податкової компетенції місцевих органів у контексті децентралізації публічної 

влади в Україні є збалансування їхньої податкової компетенції таким чином, 

щоб вони отримали можливість участі у вирішенні питань не лише з приводу 

правового регулювання місцевих податків і зборів, але і в частині тих 

загальнодержавних податкових платежів, які підлягають подальшому 

зарахуванню до місцевих бюджетів, зокрема щодо встановлення або скасування 

податкових пільг за цими податками і зборами; 
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– наукові положення щодо класифікації спеціальних економічних зон за 

критерієм функціональної спрямованості та особливістю галузевого пільгового 

правового регулювання на три типи: а) транспортно-транзитні (переважно 

передбачають преференції за митним законодавством); б) промислові 

(цілеспрямовано надають податкові преференції); в) комплексні (з відповідним 

поліпшенням правового становища господарюючих суб’єктів як за митним, так 

і податковим законодавством); 

– визначення специфіки офшорних територій, суть якої виявляється через 

такі особливості: 1) спрощений порядок реєстрації в них господарюючих 

суб’єктів; 2) заміщення традиційних податків разовими платежами або 

фіксованими річними зборами з їхньою високою питомою вагою в розрізі 

податкових доходів бюджетів офшорної території; 3) високий рівень 

конфіденційності діяльності зареєстрованих суб’єктів; 4) заборона здійснення 

господарської діяльності на території офшорної зони з метою уникнення 

конкуренції з місцевими господарюючими суб’єктами.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства України з метою збалансованого 

розподілу податково-пільгових повноважень між органами влади та 

вдосконалення правового регулювання спеціальних податкових режимів, що 

передбачають надання пільг за територіальною ознакою; 

– науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень інституту пільгового оподаткування, співвідношення форм 

територіальних податкових преференцій; 

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», підготовці навчальних 

посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів 

для працівників контролюючих органів із проблем застосування податкового 

законодавства, зокрема боротьби з ухиленням від сплати податків у разі 

користування податковими територіальними преференціями. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2013 р.), 

«Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» 

(м. Полтава, 2013 р.), «Юридична осінь 2015 року» (м. Харків, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять шість підрозділів, висновків та списку використаних 
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джерел. Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок, в т. ч. основного 

тексту – 192 сторінки. Список використаних джерел налічує 202 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи територіальності оподаткування» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Дія податково-правових норм у просторі» визначено 

зв’язок між дією податково-правових норм у просторі та територією держави; 

розкрито характер принципів дії податково-правових норм у просторі; виділено 

види дії податково-правових норм за критерієм території. Вказано, що загальна 

дія податкових нормативно-правових актів та закріплених ними правових норм 

у просторі може бути або територіальною, або екстериторіальною, що 

визначається відповідними принципами. За принципом територіальної дії 

відбувається встановлення у податковій системі держави загальнодержавних і 

місцевих податків і зборів та їх справляння. Екстериторіальна дія податково-

правових норм проявляється у передбаченні податкових привілеїв 

дипломатичних осіб та в оподаткуванні закордонних джерел доходів 

податкових резидентів України, що в тому числі регулюється нормами 

укладених і ратифікованих міжнародних договорів.  

Констатовано, що в сучасних умовах посилення міжнародного 

співробітництва в податковій сфері слід визнати все більшу питому вагу 

екстериторіального принципу дії податково-правових норм. Причому надається 

пояснення, що навіть за умов застосування територіального принципу дії 

податково-правових норм для ефективності функціонування податкової 

системи виникає потреба виокремлення певних територій, створення на них 

спеціальних податкових режимів, передбачення територіальних податкових 

преференцій. Наголошується, що саме так, виходячи з природно-економічних 

умов, об’єктивно виникає потреба у податково-правових нормах, що діють не 

на всій території держави, а лише в окремих її частинах. 

У підрозділі 1.2 «Поняття податкової території України» визначено зміст 

терміна «податкова територія України», розкрито його внутрішню структуру у 

взаємозв’язку матеріального та процесуального начала. Детальний аналіз 

проведено щодо вже наявних спроб виробити на доктринальному рівні 

розуміння податкового простору України. Зазначено, що як структурні 

елементи поняття «податкова територія України» слід використовувати лише ті 

податково-правові категорії, які зберігають виключно податкове забарвлення й 

адекватно виражають смислове значення цього поняття. Основним таким 

елементом запропоновано визнати категорію «податкова політика», яка за 

змістом є первинною стосовно податкової системи, тому що саме вона 
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(податкова політика) визначає конкретний склад, значеннєве наповнення 

компонентів податкової системи держави та її ефективність. Доповнює 

уявлення про обсяг податкової території України поняття «податкова 

компетенція». Пояснено, що ці два елементи, що характеризують поняття 

«податкова територія України», можуть розглядатись як матеріальний 

(податкова політика) та процесуальний (податкова компетенція) аспекти 

існування податкової території України. 

Обґрунтовано, що поняття «податкова територія України» може бути 

визначено як геополітичний простір, на якому Україна, володіючи податковим 

суверенітетом, самостійно здійснює податкову політику і тим самим регулює 

податкові відносини, встановлюючи податковий обов’язок, передбачаючи 

обов’язкові до справляння податкові платежі, а також визначаючи податкові 

пільги, імунітети і преференції за певними податками і зборами, категоріями 

осіб або окремими територіями. При цьому в процесуальному аспекті 

податкова територія України дорівнює територіальним межам виключної 

юрисдикції уповноважених на правове регулювання відносин оподаткування 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

У підрозділі 1.3 «Реалізація податкової компетенції на податковій 
території України» висвітлено особливості реалізації різними рівнями влади 

податкової компетенції на податковій території України; зазначено специфіку 

розподілу повноважень із надання податкових пільг між центральними та 

місцевими органами; визначено особливості територіальних меж поширення 

податкового суверенітету і податкової юрисдикції держави. Підкреслено, що 

зміст податкової компетенції набуває свого поширення у таких напрямах: від 

держави – до органів державної влади, від держави – до територіальних громад, 

від територіальних громад – до органів місцевого самоврядування. Подібне 

поширення та поділ компетенції стає можливим завдяки окремим елементам 

компетенції – повноваженням і здатності останніх бути делегованими.  

Наголошено на тому, що жорстке закріплення податкової компетенції за 

державними органами та лише незначна можливість делегування певних 

податкових повноважень місцевим органам зумовлюють посилення 

централізованості управління податковою сферою і тим самим заважають як 

дійсному гарантуванню місцевому самоврядуванню можливості самостійного 

вирішення питань місцевого значення, зокрема правового регулювання 

місцевих фінансів та місцевих податків і зборів, так і повноцінному 

проведенню децентралізації за зразком провідних європейських країн. З огляду 

на зазначене робиться висновок про те, що потрібно поступово передавати все 

більший обсяг податкових питань від центральних до місцевих органів 

публічної влади, зокрема й у сфері регулювання та надання місцевих 

податкових преференцій як впливового важеля регулювання економічної 

ситуації на рівні регіонів держави, засобу стимулювання до зростання 

підприємницької і виробничої активності на місцях, а, отже, однієї з 

найголовніших передумов посилення ступеня самодостатності територіальних 

громад. 
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Розділ 2 «Правові режими територіальних податкових преференцій» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Місцеві податки і збори як податкові преференції окремих 
територій» з’ясовано та охарактеризовано визначальні ознаки місцевої ланки 

вітчизняної податкової системи, розглянутої в аспекті податкових переваг 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Стверджується, що на території кожної адміністративно-територіальної 

одиниці фактично утворюється відмінний від інших податково-правовий 

режим, який вже не може бути загальним для всієї України. Податково-

правовий режим адміністративно-територіальної одиниці відображає, головним 

чином, специфіку місцевих економічних, соціальних умов тощо і тому може 

розглядатись як спеціальний податково-правовий режим. У свою чергу, в 

умовах передбачення додаткових податкових пільг такий спеціальний 

податковий режим набуває якісних ознак територіальних податкових 

преференцій для платників податків. У цьому сенсі навіть сам факт відсутності 

введення в дію місцевого податку на території певної адміністративно-

територіальної одиниці може розглядатись як податкова преференція. 

При цьому підкреслено, що диференційованість окремих податково-правових 

режимів за територіальною ознакою в аспекті розгляду податкових преференцій 

може бути двоїстою. Так, виділення того або іншого податкового режиму як 

податково-преференційного (або ж податково-пільгового у широкому сенсі) буде 

залежати від того, який суб’єкт є користувачем податкової преференції (пільги) 

на цій окремій території: платник податку як зобов’язаний суб’єкт податкових 

правовідносин або ж територіальна громада, яка разом зі своїми 

уповноваженими органами місцевого самоврядування представляє владного 

суб’єкта у відносинах оподаткування. Це пояснюється тим, що в оподаткуванні 

існує одночасно два інтереси – публічний та приватний. Тож залежно від того, 

який саме інтерес стає у центрі уваги в тому чи іншому податково-правовому 

режимі і на підтримання якого інтересу спрямовано головну мету податково-

правового регулювання, користувачем або отримувачем податкової преференції 

може бути як платник податку, так і територіальна громада. 

У підрозділі 2.2 «Спеціальні (вільні) економічні зони» приділено увагу 

визначенню природи спеціальних економічних зон і висвітленню особливостей 

впроваджуваних у них податкового-пільгових правових режимів. Вказано, що 

надання територіальних податкових преференцій у формі спеціальних 

економічних зон відповідає вищому (загальнодержавному) рівню регулювання 

податково-пільгових режимів і передбачає створення всередині території 

держави особливих регіонів (територій) пільгового оподаткування, суб’єктами 

яких є як податкові резиденти України, так і її податкові нерезиденти. 

Зазначено, що зони спеціального пільгового оподаткування найбільшою мірою 

можуть виявляти особливості саме територіального чинника в розподілі 

податкового тягаря в суспільстві, без прив’язки до рівнів податкової системи і з 

передбаченням звільнення не тільки від місцевих податків і зборів, а й від 

загальнодержавних. 
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Разом із тим наголошено, що наразі наявні спеціальні економічні зони в 

Україні не мають податкових преференцій, які б надавалися їм саме як формам 

прискореного економічного розвитку, – така ситуація призводить до занепаду 

інституту спеціальних економічних зон, який, як свідчить світова практика, 

може бути дуже дієвим інструментом як економічного розвитку окремих 

територій, так і посилення економічних позицій держави в цілому. На тлі цього 

підкреслюється, що необхідно якнайскоріше зробити реальні кроки до 

розробки, прийняття та введення у дію спеціального сучасного законодавства 

про спеціальні економічні зони в Україні, яке було б імплементовано у частині 

податкових режимів до вітчизняного податкового законодавства. 

Зауважено, що за участі спеціалістів-фахівців як в економіці, так і в галузі 

права має бути розроблена новітня концепція розвитку спеціальних 

економічних зон в Україні, що відповідає вимогам часу, та на її базі прийнятий 

оновлений Закон України «Про спеціальні (вільні) економічні зони». У цьому 

Законі потрібно закріпити засади утворення спеціальних економічних зон, 

поставлені при цьому цілі, гарантії для їх суб’єктів, механізм управління та 

контролю за такими зонами. Особливу увагу має бути звернуто на визначення 

особливостей окремих територій України, їхнього економічного потенціалу за 

галузями економіки й на основі цього – постановку завдань їхнього розвитку і 

створення у їх межах спеціальних економічних зон, зокрема, з можливістю 

приєднання за галузевим критерієм до них і спеціальних економічних зон, 

створених в інших регіонах держави. 

У підрозділі 2.3 «Офшорні території пільгового оподаткування» 

розглянуто генезис офшорних територій, розкрито їхні особливості як 

використовуваної низкою зарубіжних країн форми надання територіальних 

податкових преференцій та пояснено перспективи подальшого розвитку. 

Визначено, що офшорні території, або офшори (від англ. offshore – діючий за 

межами території країни), є різновидом територіальних податкових 

преференцій, що передбачає наявність пільгового оподаткування для осіб, які 

здійснюють свою діяльність за межами податкової території країни свого 

резидентства.  

Одночасно констатовано, що характерним проявом офшорних зон є не 

тільки низький або навіть відсутній складник фіскального тиску на платників 

податків, а й максимальне нівелювання складника адміністративного тиску на 

відповідних суб’єктів господарювання, які зареєстровані відповідно до 

законодавства офшорних зон; доповнюється правовий режим офшорних зон 

забезпеченням високого ступеня конфіденційності проваджуваної 

господарської діяльності, що створює сприятливі умови для зловживання 

платниками податків своїми правами в податковій сфері та перетинання межі 

між правомірним податковим плануванням і оптимізацією та протизаконним 

приховуванням оподатковуваних джерел доходу й ухиленням від сплати 

податків. 

Обґрунтовано, що Україна має продовжувати докладати зусиль щодо 

вдосконалення національного податкового законодавства на основі засадничих 

принципів, визнаних міжнародною практикою. Це передбачає в тому числі й 
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пошук шляхів до співробітництва з тими державами, які обрали офшорні 

моделі оподаткування. На взаємовигідних засадах Україна має прагнути до 

встановлення прозорих відносин із такими податковими юрисдикціями й 

обміну інформацією з владами цих країн для спільної боротьби з ухиленням від 

оподаткування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено комплексне теоретичне узагальнення і 

запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає у всебічному 

вивченні й визначенні особливостей правового регулювання територіальних 

податкових преференцій за українським податковим законодавством, розробці 

наукових рекомендацій щодо подальшого вдосконалення системи пільгового 

оподаткування в Україні. Результатом проведеного дослідження стала низка 

наукових положень та практичних висновків. Основні з них такі: 

1. Встановлено, що загальна дія податкових нормативно-правових актів та 

закріплених ними правових норм у просторі може бути або територіальною, 

або екстериторіальною: територіальна дія податкового нормативно-правового 

акта зумовлюється територією держави, окремого її суб’єкта (для федеративних 

держав) або адміністративно-територіальної одиниці (для держав з унітарним 

устроєм); функціонування податково-правових норм на засадах 

екстериторіальності відбувається без прив’язки до суверенної території 

держави. За принципом територіальної дії встановлюються загальнодержавні й 

місцеві податки і збори та відбувається їх справляння. Екстериторіальна дія 

податково-правових норм проявляється у передбаченні податкових привілеїв 

дипломатичних осіб та в оподаткуванні закордонних джерел доходів 

податкових резидентів України. При цьому в сучасних умовах посилення 

міжнародного співробітництва в податковій сфері слід визнати все більшу 

питому вагу екстериторіального принципу дії податково-правових норм. 

Запропоновано для України виділяти триступеневу структуру дії податково-

правових норм залежно від території: на першому (найвищому) рівні за таким 

поділом знаходяться податково-правові норми, що поширюються на всю 

територію держави; на другому – податково-правові норми, прийняті з метою їх 

функціонування лише в межах Автономної Республіки Крим; на третьому – 

податкові норми, що функціонують лише на території окремих територіальних 

громад і які, як правило, приймаються органами місцевого самоврядування в 

рамках їхніх податкових повноважень та регулюють ті або інші питання 

місцевих податкових систем. Особливості взаємозв’язку податково-правових 

норм за територією їхньої дії та рівнями публічної влади, яка ці норми 

санкціонувала, полягають у тому, що правом встановлювати податкові норми, 

що поширюються на всю територію держави, наділена лише державна влада. У 

свою чергу, для двох інших видів дії податково-правових норм за територією 

спостерігається певне співвідношення компетенцій між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування; таке співвідношення тим більше 

тяжіє до останніх, чим більше країна є децентралізованою. 
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2. Наголошено на можливості визначення податкової території України як 

геополітичного простору, на якому Україна, володіючи податковим 

суверенітетом, самостійно здійснює податкову політику і тим самим регулює 

податкові відносини, встановлюючи податковий обов’язок, передбачаючи 

обов’язкові до справляння податкові платежі, а також визначаючи податкові 

пільги, імунітети і преференції за певними податками і зборами, категоріями 

осіб або окремими територіями. При цьому в процесуальному аспекті 

податкова територія України дорівнює територіальним межам виключної 

юрисдикції уповноважених на правове регулювання відносин оподаткування 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

3. Запропоновано розрізняти податкову компетенцію публічного 

територіального утворення на рівнях податкової компетенції держави 

(централізований) та податкової компетенції територіальних громад 

(децентралізований). При цьому децентралізований рівень податкової 

компетенції публічного територіального суб’єкта передбачає єдність 

податкових компетенцій територіальних громад і відповідних органів місцевого 

самоврядування: таким чином організовуються податкові правовідносини за 

децентралізованим типом правового регулювання та фактично формується 

автономне правове регулювання місцевої податкової системи. Одночасно 

головною метою правового регулювання оподаткування на рівні держави в 

цілому є законодавче закріплення і забезпечення реалізації податкового 

обов’язку, тоді як основною метою правового регулювання оподаткування на 

рівні територіальної громади слід визнати створення і забезпечення фінансової 

основи місцевого самоврядування, що досягається шляхом наповнення 

місцевих бюджетів податковими надходженнями від справляння місцевих 

податків і зборів. 

4. Доведено виникнення двох різновидів предметів відання місцевого 

самоврядування у сфері оподаткування: 1) повноваження, що передаються 

державою (відображає засади єдності бюджетної системи України та 

збалансованості дохідних і видаткових частин бюджетів); 2) повноваження з 

регулювання місцевої податкової системи (в межах яких виникають та 

фактично існують місцеві податкові преференції). Для визначення обсягу 

податкової компетенції ключового значення набуває питання, хто саме є 

власником централізованого фонду грошових коштів, до якого 

перераховуються податкові надходження. Якщо це держава і державний 

бюджет, то тоді саме держава обґрунтовано отримає виключне право 

встановлювати податки і збори, що зараховуються до державного бюджету; 

однак, якщо мова йде про окрему територіальну громаду і відповідний 

місцевий бюджет, то видається справедливою її участь у вирішенні питань не 

лише з приводу правового регулювання місцевих податків і зборів, а й у частині 

тих загальнодержавних податкових платежів, які підлягають подальшому 

зарахуванню до місцевих бюджетів (зокрема, у визначенні питань встановлення 

або скасування певних податкових пільг за цими податками). Такий напрям 

розширення податкової компетенції місцевих органів слід визнати 

перспективним у контексті децентралізації публічної влади в Україні. 
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5. Констатовано неоднакове вираження податкового суверенітету держави 

та її податкової юрисдикції у просторовому вимірі: якщо суверенітет держави є 

тісно пов’язаним із територією держави і територіально не може бути більшим, 

ніж кордони держави та її виключна економічна зона, то юрисдикція держави 

використовує переваги екстериторіального принципу, і тому у просторі може 

поширюватися за кордони держави; одночасно на тлі посилення 

співробітництва держав у податковій сфері є характерним розширення 

податкової юрисдикції держави. 

6. Територіальні податкові преференції визнано окремим різновидом 

спеціальних стимулюючих податково-правових режимів, виділених за 

критерієм територіальності оподаткування. Типовими формами територіальних 

податкових преференцій слід визнати: 1) місцеві податки та збори; 2) спеціальні 

економічні зони; 3) офшорні території. 

7. Запропоновано в процесі розгляду податкових повноважень місцевих 

органів влади з регулювання місцевої податкової системи в якості податкових 

переваг окремих територій позиціонувати ознаку преференційності як щодо тих 

переваг, що отримує територіальна громада порівняно з державою в цілому 

(такі переваги полягають, передусім, у можливості акумулювати додаткові 

джерела надходжень до місцевих бюджетів і, відповідно, можливості їх 

використання на власні потреби), так і до переваг, що можуть виникати в одних 

територіальних громадах стосовно інших (особливо у разі більш якісного 

правового регулювання місцевих податків та зборів і організації руху місцевих 

фінансів у цілому). 

Встановлено ознаки офшорних зон: 1) спрощений порядок реєстрації в них 

господарюючих суб’єктів; 2) заміщення традиційних податків разовими 

платежами або фіксованими річними зборами з їх високою питомою вагою в 

розрізі податкових доходів бюджетів офшорної території; 3) високий рівень 

конфіденційності діяльності зареєстрованих суб’єктів; 4) заборона здійснення 

господарської діяльності на території офшорної зони. При цьому спільними 

рисами офшорних територій та спеціальних економічних зон є те, що, по-

перше, обидва ці підвиди податкових преференцій регулюються на вищому, 

законодавчому рівні правового регулювання; по-друге – передбачають 

покращення для своїх суб’єктів – користувачів податковими пільгами – 

залежно від особливостей тієї чи іншої території, а не рівня податкової системи. 

Відмінності спеціальних економічних зон та офшорних територій зводяться до 

територіальних (особливістю офшорних зон є те, що вони не належать до 

податкової території держави, щодо якої такі зони розглядаються як податкові 

преференції) та суб’єктних (на відміну від спеціальних економічних зон, 

податкові преференції офшорів поширюються лише на податкових резидентів). 

8. Запропоновано спеціальні економічні зони на законодавчому рівні 

класифікувати за трьома типами: а) транспортно-транзитні; б) промислові 

(виробничі); в) комплексні (транспортно-транзитні та промислові). Поділ 

спеціальних економічних зон на транспортно-транзитні та промислові типи 

дасть змогу доволі чітко визначити особливості законодавчого галузевого 

врегулювання цих зон (перші будуть охоплювати надання преференцій за 
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низкою митних та інших адміністративних платежів, другі – переважно 

податкових і соціальних платежів). 

Констатовано, що вдосконалення податкового законодавства України в 

контексті негативних явищ, пов’язаних з офшорними територіями, має 

відбуватись у напрямі створення платникам податків прийнятних умов для 

їхньої діяльності за українським податковим законодавством, коли у 

господарюючих суб’єктів не виникатиме потреби у переведенні свого бізнесу 

до інших держав і їх офшорних зон; така мета має передбачати як загальне 

спрощення податкового законодавства, висування на перший план гарантій 

дотримання прав платників податків у діяльності контролюючих органів, так і 

загальне зниження фіскального й адміністративного складників податкового 

тиску. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Головін Д. В. Правове регулювання територіальних податкових 

преференцій. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання 

територіальних податкових преференцій. Визначено зв’язок між дією 

податково-правових норм у просторі та територією держави, розкрито характер 

територіального й екстериторіального принципів дії податково-правових норм, 

класифіковано дію податково-правових норм за критерієм території. У роботі 

наведено авторське визначення поняття «податкова територія України»; 

розглянуто особливості реалізації податкової компетенції на податковій 

території України за рівнями публічної влади, диференційовано основну мету 

правового регулювання податкових відносин на загальнодержавному та 

місцевому рівнях. Окрему увагу приділено визначенню різновидів предметів 

відання місцевого самоврядування у податковій сфері, виявленню специфіки 

розподілу повноважень із надання податкових пільг між центральними та 

місцевими органами, а також обґрунтуванню розрізнення міжнародної та 

внутрішньодержавної податкової юрисдикції. З’ясовано загальну правову 

природу податково-правових режимів, якими передбачаються податкові 

преференції залежно від території, на якій відбувається оподаткування. Надано 

пропозиції та практичні рекомендації щодо вдосконалення правового 

регулювання територіальних податкових преференцій в Україні. 

Ключові слова: вільні економічні зони, дія податково-правових норм у 

просторі, місцеві податки і збори, офшорні території, податкова 
компетенція, податкова територія, податкові преференції, податок. 
 

Головин Д. В. Правовое регулирование территориальных налоговых 

преференций. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового 

регулирования территориальных налоговых преференций. Определена связь 



16 

между действием налогово-правовых норм в пространстве и территорией 

государства, раскрыт характер территориального и экстерриториального 

принципов действия налогово-правовых норм, классифицировано действие 

налогово-правовых норм по критерию территории. Указывается, что на основе 

принципа территориального действия происходит установление в налоговой 

системе государства общегосударственных и местных налогов и сборов, а 

также их взимание. В свою очередь, действие налогово-правовых норм 

согласно экстерриториальному принципу проявляется в налогообложении 

иностранных источников доходов налоговых резидентов Украины и при 

установлении налоговых привилегий для лиц из состава дипломатического 

корпуса, что в том числе регулируется нормами заключенных и 

ратифицированных международных договоров. 

В работе проанализировано понятие «налоговая территория Украины» и 

дано его авторское определение; рассмотрены особенности реализации 

налоговой компетенции на налоговой территории Украины по уровням 

публичной власти, дифференцирована основная цель правового регулирования 

налоговых отношений на общегосударственном и местном уровнях. Особое 

внимание уделено определению разновидностей предметов ведения местного 

самоуправления в налоговой сфере, выявлению специфики распределения 

полномочий по предоставлению налоговых льгот между центральными и 

местными органами, а также обоснованию различия международной и 

внутригосударственной налоговой юрисдикции. В этой связи подчеркивается, 

что, исходя из особенностей природы государственной власти и местного 

самоуправления, взимание налогов на общегосударственном и местном 

уровнях налоговой системы должно не конкурировать между собой, а 

пониматься как две почти равные составляющие налоговой системы 

публичного территориального образования. 

Рассматриваются две разновидности предметов ведения органов местного 

самоуправления в сфере налогообложения: 1) полномочия, передаваемые 

государством; 2) полномочия по регулированию местной налоговой системы. 

При этом подчеркивается, что налоговые полномочия территориальных громад, 

относящиеся к первой разновидности, отражают основы единства бюджетной 

системы Украины и сбалансированности частей бюджетов (и в этом смысле не 

затрагивают какие-либо отдельные специфические механизмы налогово-

правового регулирования, которые могут рассматриваться как льготные), тогда 

как вторая их разновидность предполагает возможность возникновения и 

существования местных налоговых преференций. 

Проводится углубленный анализ правовой природы налогово-правовых 

режимов, предоставляющих налоговые преференции в зависимости от 

территории, на которой осуществляется налогообложение. Подробно 

исследуются основные особенности правового регулирования местной 

налоговой системы Украины, специальных экономических зон и офшорных 

территорий как форм предоставления территориальных налоговых 

преференций. 

Отмечается, что на территории каждой административно-территориальной 
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единицы образуется отличный от остальной части налоговой территории 

Украины налогово-правовой режим, который отражает, главным образом, 

специфику местных экономических, социальных условий и т. д. и поэтому 

может рассматриваться как специальный налогово-правовой режим такой 

территории. В случае предоставления дополнительных налоговых льгот данный 

специальный налоговый режим приобретает качественные признаки 

территориальных налоговых преференций для налогоплательщиков. При этом 

подчеркивается, что не только предоставление налоговых льгот определенным 

категориям плательщиков местных налогов и сборов, но и сами налоговые 

полномочия местных советов по конкретизации части элементов местных 

налогов и сборов, и их последующее введение в действие могут 

рассматриваться как территориальные налоговые преференции: в этом случае 

субъектом – получателем таких льгот становится территориальная громада. 

Указывается, что формирование территориальных налоговых преференций 

возможно не только в рамках структуры национальной налоговой системы с 

учетом особенностей при налогообложении местными налогами и сборами, но 

и при внедрении на законодательном уровне экономико-правовых режимов 

развития отдельных территорий. При этом отмечается, что существующие в 

Украине специальные экономические зоны не реализуют весь свой потенциал, 

а возможности предоставления им территориальных налоговых преференций 

практически полностью нивелированы на законодательном уровне. В этой 

связи утверждается, что необходимыми предпосылками дальнейшего развития 

института специальных экономических зон в Украине является не только 

адекватная оценка возможностей отдельных территорий нашего государства, 

определение целей и направлений их развития, объективных критериев и 

сроков оценки эффективности деятельности таких зон, но и принятие 

соответствующего современным реалиям Закона Украины «О специальных 

(свободных) экономических зонах» с одновременным закреплением норм, 

регламентирующих предоставление налоговых льгот для специальных 

экономических зон, в отдельной главе Налогового кодекса Украины. 

Разработаны предложения и практические рекомендации, касающиеся 

предотвращения использования налоговыми резидентами Украины офшорных 

территорий. Для этого дальнейшее развитие законодательства Украины в сфере 

налогообложения должно быть направлено на создание таких условий для 

деятельности налогоплательщиков, при которых у них не будет возникать 

потребность в переводе своего бизнеса за рубеж и офшорные зоны других 

государств. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, действие налогово-
правовых норм в пространстве, местные налоги и сборы, офшоры, налоговая 
компетенция, налоговая территория, налоговые преференции, налог. 
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Thesis deals with the legal regulation of territorial tax preferences. The 

relationship between action of tax law’s rules in space and the state’s territory is 

determined, the nature of territorial and extraterritorial principles of action of tax 

law’s rules is disclosed, the action of tax law’s rules by the criterion of the territory is 

presented. The meaning of «tax territory of Ukraine» term is given, the 

implementation’s features of tax jurisdiction in Ukraine are examined by levels of 

public authority, the main purposes of legal regulation of tax relations at national and 

local levels are differentiated. 

Special attention is paid to the analysis of legal nature and features of tax regimes, 

which provide tax preferences depending on the territory of taxation. The main 

features of legal regulation of local taxes and fees in Ukraine, special economic zones 

and offshore areas as the forms of territorial tax preferences are examined in details. 

The proposals and practical recommendations for improving the legal regulation of 

territorial tax preferences in Ukraine are given. 

Key words: free economic zones, action of tax law’s rules in space, local taxes 
and fees, offshores, tax competence, tax territory, tax preferences, tax. 
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