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В сборник научных іру.юк вошли ре «улы а гы исследований, посвященные пробле
мам формирования и развнг ня і осу даре і нснно-частноіо пар піерегва, сіо институционалн- 
чацни в различных сферах и отраслях экономики в условиях усиления процесса н іпс і рации 
в і.іобальную и меі арсі копальную экономическую среду.

Рассмотрены механизмы внедрения государственно-частного парі перова как ба- 
шспой предносы |кн антикризисных мероприятий и усиления конкуреігіоснособносгн эко
номики Украины, проанализированы институциональные факюры раскрое гранения госу
дарственно-частного парінсрсіка в конгексте европейской интеграции нашей страны, обос
нованы ііриорінеіпме направления и рациональные (|х>рмы сотрудничества государства и 
бизнеса на региональном уровне.

Существенное внимание уделено реализации государственно-частного партнерства 
в ішноваїшонно-ннвссішіиоііной сфере и разработке снсісмні.іх средств укрепления эконо
мической безопасности хозяйствующих субъектов, реї иона п государства.

П роблемы  п о вы ш е н и я  эф ф ективности ф ун кц и о н и р о в а н и я  п р е д п р и я ти и
II  78 разл и чн ы х  форм собственности : сб. науч. гр. -  Вып. 2. г. 3 /  И Л И  У к 

раины. И н-т эконом ики пром-сти; редкой.: И .II .  Ьулесн (отв. ред.) и др. -  
Д онецк. 2009.- 3 1 8  с.

До ібірника наукових прані, увійшли результат досліджені., присвячені проблемам 
формування і ротвніку державно-привапіоіо партнерства, його ііістіпуціопалізації в різних 
сферах і іалузях економіки в умовах посилення пронесу ііггсграції у глобальне та мега- 
регюнальнс економічне середовище.

Розглянуто механізми запровадження дсржаніїо-ііривапіого парпісрства як базисної 
передумови антикризових заходів іа посилення конкурентоспроможності економіки Украї
ни. проаналізовано інстнтуціональні чинники поширення державно-приватного партнерства 
в контексті європейської інісгранії нашої країни, обгрунтовано пріоритетні напрями і ра
ціональні форми співпраці держави га бізнесу на регіональному рівні.

Істотну увагу приділено реалізації державно-нриваївого партнерства в іііповаційно- 
швес і шийній с(|к.рі та розробці системних іасобів зміцнення економічної безпеки суб'єктів 
господарювання. реї іону та держави.
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ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНО! БАЗИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА РАХУНОК ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Обгрунтовано один із варіантів запровадження податку на неру
хоме майно в Україні.

• •• »; * •
Обоснован один из вариантов внедрения налога на недвижимое 

имущество в Украине.

/ 'he у rounds are given in favour o f one o f the variants o f introduction o f 
a real estate tax in Ukraine.

Податки на майно (у тому числі нерухоме) історично були 
серед перших обов'язкових платежів на користь держави. Податки 
на майно є додатковим потужним інструментом перерозподілу до
ходів, не охоплених прибутковим оподаткуванням через будь-які 
причини, служать забезпеченню справедливое ті в оподаткуванні 
та протидії розшаруванню населення.

В Україні вже не перший рік точаться жваві дискусії стосов
но запровадження податку на нерухомість. При цьому ставиться за 
мету, з одного боку, зміцнення доходіюї бази місцевих бюджетів, а 
з іншого -  залучення до участі в податковому перерозподілі пере
дусім надвисоких доходів, недостатньою мірою охоплених подат
ком з доходів фізичних осіб та спрямованих власниками на ство
рення майнових об'єктів.

Увагу даному питанню приділяли такі автори, як B.JI. Анд
рущенко, В.ГІ. Вишпевський, В.М. Федоров.

Існує потреба в конкретизації елементів податку на нерухо
ме майно й механізмів його справляння, що можуть бути застосо
вані в сучасних вітчизняних умовах.

Запровадження податку на нерухоме майно погребує попе
реднього визначення об'єкта й суб'єктів оподаткування.

Е.З. Аблязова, 2009
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Об'єктом оподаткування в ньому випадку є нерухоме майно. 
Важливо з'ясувати, яким саме вимогам воно мас відповідати, аби 
справляння було обгрунтованим та потенційно можливим. Адже 
невирішеність таких питань призводить до нерозуміння платника
ми дій держави та спричиняє психологічне неприйняття фіскаль
них рішень і, як наслідок, ухилення відсилати.

Терміном "майно" позначають, як правило, "матеріальні цін
ності. речі, якими володіють фізичні та юридичні особи" |2|. Неру
хоме майно -  це "земельні та інші природні угіддя, інше майно, іцо 
знаходиться на землі та міцно пов'язане з нею (будівлі, споруди, 
об'єкти)", мають вартісну оцінку й можуть служили засобом отри
мання доходу чи вигоди на довгостроковій основі або реалізовува
тися як товар (3J.

Виходячи з наведеного запровадження податку на нерухоме 
майно щодо окремих категорій земель, вільний продаж яких не 
дозволений чи не врегульований, потенційно неможливий. Це пи
ляння актуальне для України як із точки зору конструювання ме
ханізмів майнового оподаткування, гак і з огляду на проблеми ре
гулювання ринку землі.

Наступною після з'ясування об'єкта оподаткування пробле
мою є визначення платника. Хто мас нести зобов'язання: власник, 
користувач чи обидва названі суб'єкти (залежно від умов користу
вання майном)? Щоб відповісти на це питання, необхідно повер
нулись до основних характеристик перухомосл і як об'єкта оподат
кування, наведених у запропонованому визначенні. Одна з них, а 
саме здатність майна приносити доходи чи інші вигоди, може не
однозначно трактуватись та сприймал ись власниками й користува
чами. Так, користувач, який орендує майно, мас певні вигоди в 
результаті операції з оренди. Зазвичай, відповідна угода, укладена 
між ним і власником, стосується майна. Однак на першому етапі 
вона тягне за собою виграти з боку користувача, й лише в резуль
таті додаткових виробничих, комерційних та інших операцій він 
отримує доходи чи вигоди (у лому числі й неявні -  від невиробни
чого споживання майна). Тому ця характеристика майна як об'єкта 
оподаткування з точки зору користувача проявляється непрямо. 
Тим більше, що за цю його властивість уже сплачено грошову су
му у вигляді орендної плаз и.

Щодо власника, то він отримує доходи чи вигоди від неру
хомого майна безпосередньо внаслідок факту володіння. Зокрема, 
власнику часто навіть не потрібно організовувати додаткові про

цеси (виробничі або комерційні) для примноження своїх капіталів, 
оскільке ринкове подорожчання нерухомості автоматично індексує 
його доходност і.

Відомо що, платниками податку на нерухоме майно мають 
бути саме його власники. При цьому дане твердження є дискусій
ним, оскільки практика оподаткування ряду зарубіжних держав 
засвідчує можливості справляння такого податку і з користувачів. 
На обсяги надходжень до бюджетів вони не впливають, але спри
чиняють незручності при адмініструванні податку, розширюючи 
коло платників та обсяги інформаційних потоків.

Визначеність щодо об'єкта й суб'єктів оподаткування дає 
змогу розглянути підходи до формування славок податку та озна
чення бази оподаткування.

База оподаткування -  це "вартісна, фізична характеристика 
об'єкта оподаткування", тому стосовно податку на нерухоме майно 
вона може визначатись і як площа об'єктів нерухомості, і як їх вар
тісна оцінка. У першому випадку за одиницю оподаткування слу
житиме одиниця площі (і м2), а в другому -  одиниця вартості 
(1 три.).

Як свідчить зарубіжний досвід, розвинуті держави оподат
ковують нерухоме майно виходячи з його вартісної оцінки. Цей 
підхід за умови застосування механізмів індексації та переоцінки 
дозволяє врахувати зміну ренти, яку отримують власники. Проте в 
Україні існує ряд проблем, що лежать у адміністративній площині 
та не дають змоги запровадит и подібні підходи й механізми.

По-перше, не проведено загальнонаціонального перепису 
об'єктів нерухомості. Відомо, що дані обліку Бюро технічної інве
нтаризації (БТІ) щодо будівель і споруд часто не відповідають дій
сності. Особливо це стосується індивідуальних житлових будинків 
та господарських приміщень, розміщених на території невеликих 
міст, селищ і сіл. Значну частку таких будинків і приміщень стано
влять так звані "самобуди", які взагалі не мають технічних паспор
тів та виконані без відповідних проектів. Проведення загальнона
ціонального перепису об'єкт ів -  справа досить витратна за часом і 
коштами. Крім того, його неможливо виконати силами фіскальних 
служб, оскільки вони, на відміну від зарубіжних колег (наприклад 
французьких), не мають у своєму розпорядженні спеціалізованих 
підрозділів і працівників.
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По-друге, не розроблено єдиної методики грошової оцінки 
більшості видів нерухомості (крім землі), яка дозволяла урахову
вати регіональні й місцеві відмінності її вартості.

По-третє, не створено механізму індексації вартості нерухо
мості залежно від зміни ринкових умов та особливостей її розмі
щення.

Деякі країни СІ ІД (наприклад, Азербайджан і Росія) практи
кують оподаткування нерухомого майна фізичних осіб, виходячи з 
його інвентарної вартості. Але їх досвід викриває суттєвий недолік 
такого підходу -  значний відрив ринкової вартості об'єктів неру
хомості від інвентарної. У зв'язку з цим об'єкти значно не
дооцінюються. що негативно позначається на фіскальній і регу
люючій ефективності податку.

Таким чином, вирішення питань грошової оцінки нерухомо
сті та її індексації погребує спеціальних досліджень протягом де
кількох років з мстою врахування регіональних і місцевих особли
востей, що впливають на вартість об'єктів.

Існує достатньо простий вихід із ситуації, що дає змогу ввес
ти податок уже найближчим часом. Він полягає в тимчасовому 
використанні площі об'єктів нерухомості як бази оподаткування 
(до проведення перепису об'єктів, створення відповідної бази да
них. розробки методик оцінки й індексації вартості). У такому разі 
напрошується логічний висновок: якщо дані обліку БТІ не точні, 
то проблема визначення площі об’єктів є не меншою, ніж їх оцінка, 
що унеможливлює оподаткування. Фіскальні служби можуть опа
нувати їх у співпраці з органами місцевого самоврядування (за 
умови запровадження податку на нерухомість як місцевого), оскі
льки за своєю сутністю це стандартні прийоми адміністрування 
податків.

Алгоритм розв'язання окресленої проблеми такий:
у законодавчому порядку зобов'язали платників самостійно 

задекларувати нерухоме майно і представити розрахунки з подат
ку на нерухомість:

податковій службі провести попередню масово-роз'ясню
вальну роботу з метою детального інформування населення щодо 
необхідності та порядку декларування нерухомого майна, порядку 
розрахунку суми податку;

підрозділам податкової служби спільно з органами місцевого 
самоврядування здійсни ги вибірковий подвірний обхід і контроль

ні обміри об'єктів нерухомості, застосувавши санкції до тих плат
ників, які надали неправдиві відомості.

Слід нагадати, що подвірні обходи та контрольні обміри ши
роко практикувались відділами державних доходів за часів СРСР 
до 1991 р. (при справлянні податку з власників будівель і сільсько
господарського податку). Та й нині ці методи контролю застосо
вуються при справлянні плати за землю.

Запропонований варіант оподаткування нерухомого майна 
може бути тимчасово застосований до платників -  фізичних осіб. 
При цьому залишається відкритим питання справляння податку з 
юридичних осіб. На початковому етані запровадження податку на 
нерухомість також може бути використаний досить простий спосіб 
визначення бази оподаткування: нею може служити балансова ва
ртість першої групи основних фондів. При використанні цього пі
дходу держава мас шанс мінімізувати ухилення відсилати податку 
на нерухомість. Адже балансова вартість основних фондів викори
стовується також для розрахунку амортизації, яка впливає на зме
ншення податкових зобов'язань із податку на прибуток, а тому 
будь-яка мінімізація податку на нерухомість автоматично означа
тиме для підприємства завищення податку на прибуток.

Щодо податкових ставок, то тимчасово має бути застосова
ний найбільш лояльний підхід -  відшкодування за рахунок надхо
джень лише витрат на адміністрування подаїку. І (с сприяло б пси
хологічному звиканню платників до нових фіскальних вимог. Та 
найголовніше те, що такс рішення дало б змогу без соціального 
опору провести перепис об'єктів та створити підгрунтя для пов- 
ноці Иного функціонування податку в майбутньому. Отже, в разі 
прийняття сформульованого підходу умовою визначення конкрет
ного рівня тимчасових ставок податку па нерухоме майно є попе
реднє прогнозування витрат на його адміністрування.

Ставки не мають бути високими, оскільки майно -  це урече
влений дохід, що вже оподаткований (принаймні в ідеалі) прибуї- 
ковими податками. Тому великий розмір майнового податку може 
десі имулювати процес нагромадження капіталу. Найбільша про
блема полягає в тому, що завчасно спрогнозувати рівень ставок 
цього податку таким чином, щоб він гармонійно доповнював при
буткове оподаткування, практично неможливо. На нашу думку, 
єдиним способом залишається вивчення досвіду найближчих "су
сідів" та проведення експериментів на базі окремих регіонів краї
ни. Гак, по країнах СІ ІД ставки варіюються переважно від 0.1 до
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1%. Разом із зим у Молдові мінімальний рівень ставок становить 
0,02%, а максимальний -0,5%; у Росії -  0,1 і 2% відповідно. Грузія 
та Казахстан при оподаткуванні нерухомого майна фізичних осіб 
використовують прогресивну шкалу ставок (Грузія -  від 0,05 до 
0,8%, Казахстан -  від 0,05% до 0,5%).

Розробляючи механізми справляння податку на нерухоме 
майно, важливо також забезпечили недоторканність права грома
дян на житло. З нашої іочки зору, необхідно передбачити пільги у 
формі неоподатковуваного мінімуму площі житла. Житловий ко
декс України, що діє ще з радянських часів, законсервував застарі
лу норму житлового забезпечення в розмірі 13,65 м" на одну особу, 
яка навряд чи є обґрунтованою в сучасних умовах. Середній по
казник житлового забезпечення громадян України, за даними 
2CXXS р. становив 22.2 м‘ на одну особу. Ураховуючи тенденції до 
його збільшення на 0,2 м2 на рік, можна запропонувати неоподат
ковуваний мінімум житла 23 м" у розрахунку па особу власника, 
членів його сім’ї та утриманців (по закінченні адаптаційного пері
оду після запровадження податку на нерухомість буде досягнуло 
приблизно такий середній рівень забезпечення громадян житлом).

Важливим елементом адміністрування податку на нерухоме 
майно є запровадження обов'язкового декларування своїх доходів 
фізичними особами. Розуміючи проблеми літніх людей, можна 
передбачити на адаптаційний період створення територіальних 
волонтерських служб, які надавали б допомогу щодо з’явлення 
майна. Таке рішення видається нам більш раціональним, ніж при
йняте в Російській Федерації, де податок сплачується на основі 
врученого платнику платіжного повідомлення, виписаного подат
ковою службою. На певному стані російський варіант призвів до 
перевантаження податкових підрозділів, які в умовах постійного 
зростання кількості власників не встигають із підготовкою повідо
млень. Крім того, податкові інспектори мають значні труднощі з 
організацією відносин із власниками дач, садових будинків, гара
жів, оскільки вони тривалий час не бувають на місці знаходження 
об'єкта нерухомості. Окреслені питання і в Росії, і в Україні мо
жуть бути повністю зняті тільки за умови створення єдиної бази 
даних щодо об'єктів нерухомості. А до того часу запропонований 
нами механізм може служити розв'язанню окремих проблем спра
вляння, хоча він теж не є досконалим.

Висновок. Введення податку на нерухоме майно найближчим 
часом, як того хоче уряд, можливе. Необхідно лише створити он- 

іимальні механізми його справляння, які враховували б реалії сьо- 
юдення та інформаційно-технічні проблеми. А розробка остаточ
ної конструкції податку потребує організації серйозної дослідно- 
скс 11сри мсі пал ьіюї роботи.
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ПЕНСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДПІЧ МСТВА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Розглянуто можливість залучення it утримання на підприємстві 
персоналу шляхом упровадження послідовної кадрової політики, яка 
включає інструменти і методи мотивації та іаохочення персоналу, г 
тому числі і впровадження пенсійних програм, що дозволяє підвищити 
ефективність праці.

Рассмотрены возможности привлечения и содержания на пред
приятии персонала путем внедрения последовательной кадровой поли
тики, которая включает инструменты и методы мотивации и поощре
ния персонала, в том числе и внедрение пенсионных программ, что поз
воляет повысить эффективность работы.

The article reviews the ways of at tract in у and keeping o f the personnel 
by introducing a consistent personnel policy involving fools and methods of 
personnel motivation and encouragement. It also overviews the introduction of 
pension programs that allows to rise the productivity.

A.3. Абубекерова. 2(M)9
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