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АНОТАЦІЯ 

Воргач О.А. Методи прибуткового оподаткування у стимулюванні 

розвитку людського капіталу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціа-

льністю 051 – Економіка. – Інститут економіки промисловості НАН України, 

Київ, 2021.  

Важливим напрямом розвитку світової економіки після глобальної фі-

нансової кризи стала смарт-промисловість, заснована на знаннях та іннова-

ціях, яка вимагає більш високого рівня кваліфікації персоналу, здатного пра-

цювати з новими технологіями та безперервно навчатися в процесі їх розвитку. 

Зміна вимог до персоналу, що сталася на сучасному ринку праці у 

зв’язку з цифровізацією економіки – наявності цифрових навичок та якісної 

вищої освіти, – потребує створення системи безперервного навчання, для реа-

лізації якої велике значення має співпраця персоналу, бізнесу та держави щодо 

усвідомлення важливості освіти впродовж життя та її фінансування.  

Необхідність залучення інвестицій у людський капітал зросла також у 

зв'язку з економічною кризою через пандемію COVID-19, яка призвела до ско-

рочення осіб працездатного віку та обмеження доступу до освіти, чим завдала 

значного удару по людському капіталу в усьому світі. 

В умовах дистанційного навчання та становлення смарт-промисловості 

важливе значення має інвестування в освіту, оскільки вона є одним з центра-

льних елементів людського капіталу. Розширення доступу до вищої освіти та 

розвитку цифрових навичок передбачає застосування нових підходів, зокрема 

податкових, при цьому дієвим інструментом може стати податок на доходи 

фізичних осіб (ПДФО). 

Для України це питання також є актуальним, оскільки розвиток цифро-

вої національної промисловості та висококваліфікованого персоналу, що від-

повідає її вимогам, включено до векторів Національної економічної стратегії 

2030. Однак механізму щодо стимулювання розвитку людського капіталу поки 
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не передбачено. Це обумовило необхідність подальших досліджень у напря-

мку використання методів прибуткового оподаткування у стимулюванні роз-

витку людського капіталу для сучасних потреб національної промисловості. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка 

науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стимулювання 

розвитку людського капіталу методами індивідуального прибуткового опода-

ткування в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси державного стимулювання розвитку 

людського капіталу методами індивідуального прибуткового оподаткування.   

Предмет дослідження – теоретико-методичні та прикладні аспекти 

впливу методів індивідуального прибуткового оподаткування на стимулю-

вання розвитку людського капіталу для потреб національної промисловості 

Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку 

науково-теоретичних положень, розробці та реалізації науково-методичних 

підходів і практичних рекомендацій щодо обґрунтування методів прибутко-

вого оподаткування у стимулюванні розвитку людського капіталу з урахуван-

ням особливостей економічного розвитку та інституційного середовища Укра-

їни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викори-

стання розроблених рекомендацій щодо стимулювання розвитку людського 

капіталу методами індивідуального прибуткового оподаткування сприятиме 

вирішенню актуальної задачі формування сучасного висококваліфікованого 

персоналу в Україні, що є важливою умовою впровадження проривних техно-

логій у виробництво та розвитку національної промисловості. Запропонована 

економіко-математична модель дозволяє визначити залежність економічного 

зростання від інвестицій у вищу освіту. А практична реалізація цієї моделі до-

зволяє оцінити ефективність витрат на пільги з ПДФО для стимулювання роз-

витку людського капіталу. 
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У дисертаційній роботі на основі теоретичних та емпіричних досліджень 

вчених обґрунтовано, що інвестиції у людський капітал поліпшують якість пе-

рсоналу та підвищують продуктивність праці, сприяючи розвитку промисло-

вості та економічному зростанню. За результатами аналізу поглядів зарубіж-

них економістів встановлено, що поряд з прямим державним фінансуванням 

стимулювання інвестицій в освіту здійснюється за допомогою системи індиві-

дуального прибуткового оподаткування. 

При дослідженні методів прибуткового оподаткування в економічній те-

орії виділено три концепції: всеосяжну, двоїсту та плоску. Кожна має індиві-

дуальну комбінацію бази, ставки, пільг та преференцій. Встановлено, що, на 

відміну від інших, більш прийнятною в умовах Четвертої промислової рево-

люції є плоска концепція. За рахунок широкої податкової бази та низької плос-

кої ставки вона не створює навантаження на трудові доходи платників, а за 

рахунок пільг та преференцій дозволяє стимулювати розвиток людського ка-

піталу. За допомогою звільнення від оподаткування дивідендів фізичних осіб 

вона сприяє залученню інвестицій у виробництво. 

У результаті аналізу зарубіжного досвіду щодо застосування інструмен-

тів ПДФО як стимулу до навчання, встановлено, що країни з розвиненою еко-

номікою, які демонструють високі показники технологічного розвитку та 

освіти, мають значні державні витрати на науку й освіту та розвинене держа-

вно-приватне партнерство. Крім того, вони застосовують державні програми 

та пільги і преференції з ПДФО. Країни з економікою, що розвивається, мають 

незначні державні витрати на науку й освіту та слабо розвинене державно-

приватне партнерство. Для них є важливим стимулювання розвитку людсь-

кого капіталу за рахунок пільг та преференцій. 

В результаті аналізу моделей економічного зростання було виявлено, що 

оцінка впливу людського капіталу та інвестицій в нього на економіку часто 

проводилася шляхом включення людського капіталу в моделі як окремого фа-

ктору або його врахуванням у складі фактору праці.  
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При оцінці інвестицій у людський капітал в Україні виявлено зворотну 

залежність рівня кваліфікації людей від витрат на неї, тобто скорочення реа-

льних витрат на вищу освіту на тлі інерційного зростання частки висококвалі-

фікованого населення. Також в останні роки поряд з державним фінансуван-

ням відмічається зниження й приватного фінансування. Надалі така тенденція 

може призвести до зменшення прошарку населення з вищою освітою в Україні 

(з урахуванням його якості). 

Оцінка інвестицій у вищу освіту зарубіжних країн показала, що зворотна 

залежність не є нормальним явищем. В цих країнах спостерігається економі-

чно коректна лінійна залежність – при збільшенні витрат на вищу освіту, зро-

стає рівень кваліфікації людей. Така ж тенденція простежується й за показни-

ками обсягу ВВП та частки населення з вищою освітою. При аналізі групи єв-

ропейських країн встановлено залежність: зростання витрат на освіту ⇒ під-

вищення рівня кваліфікації населення ⇒ зростання економіки. Отже, якщо в 

Україні планується прискорений розвиток національної промисловості, необ-

хідно переглянути ставлення до державного фінансування вищої освіти та сти-

мулювання розвитку приватного фінансування, поки не відбулися незворотні 

зміни у якості людського капіталу. Зниження частки висококваліфікованого 

населення помітне вже з 2019 р.  

Аналізуючи систему прибуткового оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні виявлено, що її засновано на плоскій концепції Хола-Рабушки. 

Проте на відміну від деяких європейських країн впроваджено частково. На ос-

нові аналізу теоретичних положень та зарубіжного досвіду країн щодо вико-

ристання інструментів ПДФО як стимулу до навчання обґрунтовано доціль-

ність та перевірено ефективність впровадження в умовах економіки України 

податкових пільг на освіту, які повністю повертають витрати на неї. 

Для параметризації базової багатофакторної мультиплікативної моделі, 

побудованої для економіки України, використано дані статистики за період 

2000-2019 рр., які перераховано у постійні ціни 2010 р. без урахування тимча-
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сово окупованих територій. Визначено, що функція має спадну віддачу від ма-

сштабів виробництва, процес виробництва в Україні є капіталозберігаючим та 

трудомістким. Прогнозний обсяг ВВП, розрахований з використанням цієї фу-

нкції, показав високий рівень точності при його порівнянні з двома видами 

прогнозу ВВП України від МВФ, що складені до кризи (через пандемію 

COVID-19) та під час кризи.  

Для обґрунтування впливу висококваліфікованої праці на зростання об-

сягу ВВП в Україні побудовано та параметризовано низку функцій. Визна-

чено, що висока кваліфікація населення значно впливає на працю. Проте вплив 

витрат на вищу освіту на рівень кваліфікації населення має економічно неко-

ректний зв'язок. При параметризації моделі для зарубіжних країн, навпаки, рі-

вень кваліфікації населення зростає при збільшенні витрат на неї. Отже, в Ук-

раїні можна припустити наявність проблем з фінансуванням сфери освіти або 

викривлень у статистичних оцінках рівнів кваліфікації населення. 

При включенні цього фактору у модель виявлено, що більш високий 

вплив на працю має фактор високої кваліфікації населення з урахуванням ви-

трат на неї. Включення фактору висококваліфікованої праці у базову мульти-

плікативну модель для економіки України показало менший рівень її вплив на 

обсяг ВВП через зниження зарплати у кризові роки та зниження витрат на 

освіту у досліджуваному періоді.  

За результатами моделювання запропоновано використання нового нау-

ково-методичного підходу для розрахунку прогнозного обсягу ВВП з ураху-

ванням фактору висококваліфікованої праці, що включає витрати на освіту з 

урахуванням чотирирічного часового лагу (отримання ступеня бакалавр), 

етапи якого представлені алгоритмом економетричних моделей. 

У роботі виконано прогноз розміру податкових пільг на період 2020-

2030 рр. на основі реальних приватних витрат на освіту в Україні. Для цього 

припущено, що держава бере позику в облігаціях внутрішньої державної по-

зики (ОВДП), при цьому її витрати на податкові пільги за період складатимуть 
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16,6 млрд дол. США. На основі розробленого науково-методичного підходу 

розраховано прогнозні значення факторів з урахуванням витрат на пільги.  

Обґрунтовано впровадження пільг з ПДФО для стимулювання розвитку 

людського капіталу, виходячи з можливих варіантів розвитку економіки Ук-

раїни. Прогноз обсягу ВВП розраховано за трьома сценаріями на період 2020-

2030 рр. У всіх сценаріях значення факторів висококваліфікованої праці та ін-

дексу долару залишаються незмінними, а інвестиції у валове накопичення ка-

піталу зростають. Пільги надаються на весь період. 

При інерційному сценарії капітал спрогнозовано на рівні останніх років. 

При введенні пільг на освіту відмічається певне зростання обсягу ВВП. Отри-

маний приріст ВВП за період 2020-2030 рр. складатиме 9,2 млрд дол. США. 

Але, оскільки витрати держави на податкові пільги вищі (16,6 млрд дол. 

США), економічної вигоди від них за умов даного сценарію немає, а фондоо-

зброєність праці показує низький рівень забезпеченості праці капіталом.  

При збалансованому сценарії впровадження пільг супроводжується збі-

льшенням інвестицій в основний капітал у 1,5 рази. При цьому приріст ВВП 

складатиме 14,6 млрд дол. США. Застосування пільг при цьому сценарії також 

є недоцільним, оскільки приріст ВВП нижчий за розмір витрат на пільги. 

Проте відмічається збільшення значень фондоозброєності праці.   

  При перспективному сценарії поряд з введенням податкових пільг збі-

льшено інвестиції у валове накопичення капіталу до рівня, що спостерігався в 

Україні у 2008 р. – 58,5 млрд дол. США у поточних цінах, або 32,5% від ВВП 

(при цьому інвестиції в основний капітал відмічалися на рівні 45,0 млрд дол. 

США у поточних цінах, або 25,04% від ВВП). Отримано приріст ВВП 

16,8 млрд дол. США, що перевищує розмір витрат на пільги, та зростання фо-

ндоозброєності праці. Таким чином, в умовах цього сценарію інвестиції дер-

жави в розвиток людського капіталу відшкодовуються.  

Отже, головний висновок з проведених розрахунків полягає у тому, що 

успіх податкового стимулювання розвитку людського капіталу в Україні зале-

жить не тільки від зваженої податкової політики, але, насамперед, від обсягів 
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інвестицій в основний капітал (які мають бути не менше 25% ВВП на рік) і 

забезпечення високих загальних темпів зростання національної економіки. 

Виходячи з результатів дослідження теоретичних та практичних аспек-

тів стимулювання розвитку людського капіталу за допомогою ПДФО, а також 

результатів моделювання, у роботі обґрунтовано науково-методичні рекомен-

дації для України, реалізація яких прискорить розвиток людського капіталу та 

національної промисловості:  

у сфері освіти – затвердити законодавство щодо освіти дорослих, що до-

зволить створити правові механізми розширення доступу дорослих до форма-

льної, неформальної та інформальної освіти для отримання сучасних компете-

нцій; впровадити освітні програми за сучасними та STEM-спеціальностями у 

закладах вищої та післядипломної освіти;  

у сфері оподаткування – ввести тимчасові пільги з ПДФО (п. 166.3.3 

р. IV ПКУ) у вигляді податкового кредиту, що повністю відшкодовує витрати 

на вищу та післядипломну освіту; привести плоску систему прибуткового опо-

даткування України в повну відповідність умовам плоскої концепції Хола-Ра-

бушки (flat tax) через звільнення від ПДФО дивідендів фізичних осіб;  

у сфері промисловості – збільшити щорічні державні інвестиції в основ-

ний капітал національної промисловості; забезпечити державне стимулювання 

бізнесу (пайова фінансова участь) у створенні освітніх центрів для отримання 

сучасних навичок на підприємствах для окремих галузей промисловості.  

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, податкові пільги, по-

даткова система, STEM-персонал, смарт-промисловість, вища освіта, витрати 

на вищу освіту, інвестиції в людський капітал, освіта дорослих, освіта впро-

довж життя. 
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SUMMARY 

Vorhach О.А. Income taxation methods to promote the human capital 

development. – Qualifying scientific paper presented as a manuscript.  

Thesis for the degree of PhD area 051 – Economics. – Institute of Industrial 

Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Smart industry has become an important vector in the world economy devel-

opment after the global financial crisis. It is based on knowledge and innovations 

and requires higher-qualified staff that is capable of working with new technologies 

and studying along with their development. 

The change in the staff requirements happening in the current labour market 

due to the economy digitalization (i.e. development of digital skills and availability 

of quality higher education) requires the creation of a lifelong learning system. The 

proper implementation of such system depends very much on the cooperation be-

tween staff, businesses, and state related to the understanding of importance of life-

long learning and its financing. 

The need for attraction of human capital investments has also increased due 

to the COVID-19 economic crisis that caused the reduction in working-age popula-

tion and somewhat restricted the access to education, thus harming the human capital 

all over the world. 

In the times of remote education and smart industry development, investments 

in education are of great importance, as it is one of the crucial elements of human 

capital. Expansion of access to higher education and development of digital skills 

creates a need for the new approaches, in particular of the tax nature. Personal in-

come tax (PIT) can prove to be a powerful tool here. 

This issue is important for Ukraine as well, as the development of the national 

digital industry and training of highly skilled staff that would suffice its needs and 

requirements are among the vectors of the National Economic Strategy 2030. How-

ever, no mechanism for promotion of the human capital development has been pro-

vided yet. This necessitated further research regarding the use of income taxation 
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methods for promotion of the human capital development for the current needs of 

national economy. 

The objective of this study is to substantiate the theoretical provisions and 

develop scientific and methodical approach and recommendations for encouraging 

the human capital development in Ukraine using the means of personal income tax-

ation. 

The subject matter of the study is the processes of state promotion of the hu-

man capital development in Ukraine using the means of personal income taxation. 

The scope of the study is theoretical, methodical, and applied aspects of the 

personal income taxation methods’ impact on the promotion of human capital de-

velopment in Ukraine for the needs of national industry. 

The scientific novelty of the results of this study lies in further development 

of scientific and theoretical provisions, development and implementation of scien-

tific and methodical approaches as well as practical recommendations regarding sub-

stantiation of the use of personal income taxation methods for promoting the human 

capital development in Ukraine taking into account the particularities of local eco-

nomic development and institutional environment. 

The practical importance of the results of this study lies in the fact that using 

the developed recommendations for promotion of the human capital development 

through personal income taxation means will facilitate resolving of the urgent task 

of forming modern highly skilled staff in Ukraine. Completion of this task is critical 

for implementation of breakthrough manufacturing technologies and development 

of the national industry. The economic mathematical model proposed in the study 

allows to determine the economic growth dependence on investments in higher ed-

ucation. Practical implementation of this model allows to estimate the efficiency of 

personal income tax relief in facilitating the human capital development. 

The thesis proves, based on the available theoretical and empirical research, 

that investments in human capital improve staff quality and labour productivity, 

thereby promoting the industrial development and economic growth. Overview of 

the foreign economists’ research shows that, along with direct state financing, the 
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means of personal income taxation system can also encourage investments in edu-

cation. 

While studying the income taxation methods, three concepts have been iden-

tified in the economic theory: comprehensive, dual, and flat. Each of those features 

a distinctive combination of the base, rate, relief, and preferences. The flat concept 

is found to be the most reasonable one out of the three under the conditions of the 

Fourth Industrial Revolution. The extensive tax base and low flat rate allow it to 

avoid generating excess tax burden on the taxpayers’ labour incomes, but at the same 

time the concept makes it easier to encourage the human capital development by 

means of relief and preferences. Relief from taxation of individuals’ dividends fa-

cilitates the attraction of investments in production. 

The analysis of foreign experience in using personal income taxation tools as 

the incentive to education showed that the developed countries showing high levels 

of technological development and education bear significant expenditure for science 

and education and feature close cooperation between the state and private enter-

prises. In addition, such countries use state programs as well as personal income tax 

privileges and preferences. The developing countries bear small state expenditure 

for science and education and feature poor cooperation between the state and private 

enterprises. The focus here is on using tax privileges and preferences to facilitate the 

human capital development.  

The results of analysis of the economic growth model showed that the assess-

ment of economic impact on human capital and investments in it often use models 

that include the human capital as a separate factor or as part of the labour factor. 

The assessment of the human capital investments in Ukraine showed the in-

verse dependence between the human qualification level and the expenditure of its 

development. This means that the real expenditure on higher education are reduced 

while the share of highly skilled population shows inertial growth. Over the last 

years, private financing reduced along with state financing. Such a tendency may 

cause the decrease in the population with higher education in Ukraine (considering 

its quality). 



12 
 

The assessment of investments in higher education in the foreign countries 

showed that such inverse dependence is abnormal. Observed in these countries is the 

economically correct linear dependence, i.e. the higher are expenditure of higher 

education, the higher is the level of population qualifications. The same tendency is 

observed in terms of GDP values and the share of the population with higher educa-

tion. The analysis of the group of European countries showed the following depend-

ence: increase in the higher education expenditure ⇒ increase in the level of popu-

lation qualification ⇒ economic growth. Thus, given the plan for accelerated devel-

opment of Ukraine’s national economy, we must adjust our attitude to state financing 

of higher education and promotion of the private financing development before ir-

reversible changes to the human capital quality occur. The reduction in the share of 

highly skilled population has become evident as early as in 2019.  

The analysis of the personal income tax system in Ukraine revealed the fact 

that it is based on the Hall-Rabushka flat tax concept. However, unlike some Euro-

pean countries, Ukraine has only implemented it in part. The results of analysis of 

the theoretical provisions and the foreign countries’ experience in using personal 

income tax tools to facilitate learning has substantiated the efficiency of implemen-

tation of educational tax relief in Ukraine, proving this strategy worthwhile in the 

long run. 

In order to set the parameters for the basic multi-factor model of Ukrainian 

economy, the statistics data for 2000-2019 were used. Those were converted into the 

fixed prices of the year 2010, with the temporarily occupied territories excluded 

from the model. The function was found to have the top-down response from pro-

duction volumes; the production process in Ukraine is capital-saving and laborious. 

When compared to two types of forecast of Ukraine’s GDP made by IMF before and 

during the COVID-19 pandemic crisis, the forecast GDP level calculated using the 

above-mentioned function showed the high level of accuracy.   

In order to substantiate the highly skilled staff impact on the increase in 

Ukraine’s GDP level, a number of functions have been created and parametrized. It 

was found that high level of population qualification has a significant impact on the 
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labour. However, the impact of higher education expenditure on the level of popu-

lation qualification shows economically incorrect relation. By contrast, the para-

metrization of the model for foreign countries shows that the level of population 

qualification increases with the increase of relevant expenditure. Thus, it can be as-

sumed that problems related to financing the education sphere or errors in static es-

timates of population qualification levels may be assumed present in Ukraine. 

When this factor was included in the model, it was found that the factor of 

high level of the population qualification has a higher impact on labour, considering 

expenditure associated with it.  Inclusion of the highly skilled staff factor in the basic 

multiplicative model for Ukrainian economy has shown its less impact on the GDP 

level due to reduction of wages in the crisis years and the reduction of educational 

expenditure in the studied period.  

Based on the modelling results, it was proposed to use new scientific and 

methodological approach for calculation of the forecast GDP level, taking into ac-

count the highly skilled staff factor, including educational expenditure and consid-

ering the four-year lag (i.e. the time needed to obtain the bachelor’s degree in 

Ukraine); stages of the lag are modelled using econometric models algorithm.         

The thesis features forecast of tax reliefs for the period of 2020-2030, based 

on actual private educational expenditure in Ukraine. In order to do this, it was as-

sumed that the state takes a loan in domestic government bonds; the state expendi-

ture in the above period are assumed to amount to USD 16.6 bln. Based on the de-

veloped scientific and methodical approach, the forecast values of the factors were 

calculated, taking into account tax relief expenditure.  

The study substantiates implementation of personal income tax relief in order 

to encourage the human capital development, based on possible options of economy 

development in Ukraine. The forecast GDP in 2020-2030 was calculated for the 

three possible scenarios. The role of highly skilled staff factor and of the dollar index 

are the same in all the scenarios, while investments in the gross capital formation 

increase. The relief is granted for the entire period. 
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In the inertial scenario, the forecast capital remained at the recent years’ level. 

Implementation of educational tax relief is shown to cause some increase in the GDP 

level. The resulting GDP growth for the period of 2020-2030 is estimated to amount 

to USD 9.2 bln. However, since the state tax relief expenditure (USD 16.6 bln) are 

higher, this scenario demonstrates no real economic benefits, and the capital-labour 

ratio is proved to be low under this scenario.   

In the balanced scenario, the implementation of the tax relief is accompanied 

by 1.5-times increase in capital investments. Under these circumstances, the GDP is 

estimated to grow by USD 14.6 bln during the studied period. The use of relief in 

this scenario is impractical, as the GDP growth is less than the tax relief expenditure. 

However, the increase in capital-labour ratio is observed.   

In the perspective scenario, the implementation of tax relief is accompanied 

by increase investment in gross capital formation, amounting to the level of observed 

in Ukraine in 2008, i.e. USD 58.5 bln at current prices or 32.5 % of GDP (note that 

estimated investments in gross fixed capital formation amounted to USD 45.0 bln at 

current prices, or 25.04 % of the GDP). According to the modelling results, in such 

a case GDP growth would amount to USD 16.8 bln, exceeding the amount of tax 

relief expenditure; the capital-labour ratio would also increase. Therefore, state in-

vestments in the human capital development are worthwhile in this scenario.  

Thus, the main conclusion from the calculation is the fact that successful tax 

promotion of the human capital development in Ukraine mostly depends not on the 

sound tax policy, but on the volume of capital investments (which must be at least 

25% of the GDP per annum) and on ensuring high overall rates of the national econ-

omy growth. 

Based on the results of the studied theoretical and practical aspects of encour-

aging the human capital development by means of personal income tax, as well on 

the results of modelling, the paper substantiates the following scientific and method-

ical recommendations to be used in Ukraine, which, if implemented, will accelerate 

the human capital development and national industry growth:  
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in the education sector – to introduce legislation on adult education that will 

allow for creation of legal mechanisms for extension of adults’ access to formal, 

non-formal, and informal education in order for them to obtain modern competen-

cies; to introduce educational programs for modern and STEM training programs in 

higher and post-graduate educational institutions; 

in the taxation sector – to introduce temporarily personal income tax reliefs 

(Clause 166.3.3 of Section IV of the Tax Code of Ukraine) in the form of tax credit 

for full compensation of expenditure of higher and post-graduate education; to bring 

the flat system of income tax in Ukraine into full compliance with the Hall-Rabushka 

flat tax concept by exemption of individuals’ dividends from personal income tax; 

in the industry sector – to increase the volume of annual state investments in 

the national industry capital; to ensure state promotion (on the conditions of share 

financial participation) of businesses creating educational centers that would allow 

students to obtain modern skills by learning them at enterprises of certain industrial 

sectors. 

Keywords: personal income tax, tax relief, tax system, STEM staff, smart 

industry, higher education, higher education expenditure, investment in human cap-

ital, adult education, lifelong learning. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Ключові світові тенденції – розви-

ток STEM-персоналу та смарт-промисловості (Індустрії 4.0) – зумовили нові 

можливості для зростання економіки країн. Відповідно до «Europe 2020: A Eu-

ropean strategy for smart, sustainable and inclusive growth», важливим напрямом 

розвитку світової економіки після глобальної фінансової кризи стала засно-

вана на знаннях та інноваціях смарт-промисловість, яка вимагає більш висо-

кого рівня кваліфікації персоналу, здатного працювати з новими технологіями 

та безперервно навчатися в процесі їх розвитку.  

Зміна вимог до персоналу – наявності цифрових навичок та якісної ви-

щої освіти – на сучасному ринку праці потребує створення системи безперер-

вного навчання, для реалізації якої велике значення має співпраця персоналу, 

бізнесу та держави щодо усвідомлення важливості освіти впродовж життя та 

її фінансування.    

Необхідність залучення інвестицій у людський капітал зросла також у 

зв'язку з економічною кризою через пандемію COVID-19, яка призвела до ско-

рочення осіб працездатного віку та обмеження доступу до освіти, чим завдала 

значного удару по людському капіталу в усьому світі [1, с. 47].  

В умовах дистанційного навчання та становлення смарт-промисловості 

важливе значення має інвестування в освіту, оскільки вона є одним з центра-

льних елементів людського капіталу. Розширення доступу до вищої освіти та 

розвитку цифрових навичок передбачає застосування нових підходів, зокрема 

податкових, в рамках концепції освіти впродовж життя, при цьому дієвим ін-

струментом може стати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Для України це питання також є актуальним, оскільки розвиток цифро-

вої національної промисловості та висококваліфікованого персоналу, що від-

повідає її вимогам, включено до векторів Національної економічної стратегії 

2030. Однак механізму стимулювання розвитку людського капіталу ними поки 

не передбачено.   
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Питання теорії людського капіталу, інвестицій у його розвиток та їх 

впливу на економічне зростання країни досліджували такі вітчизняні вчені як 

О. Амоша [53; 54], В. Антонюк [47; 53], Н. Брюховецька [51], І. Булєєв [47; 50], 

О. Грішнова [50], О. Новікова [53; 54; 55], О. Панькова [62], Ю. Харазішвілі 

[60; 61], Л. Шаульська [56; 57; 58; 59], а також зарубіжні фахівці Т. Шульц [24; 

25; 26], Г. Беккер [27; 28], Л. Туроу [29], П. Ромер [30], О. Нордхауг [31] та 

інші. Емпіричні дослідження з питань впливу людського капіталу на промис-

ловість та економічне зростання провели Е. Пелінеску [33], А. Тейшейра [34], 

М. Радулеску і А. Федаєв [36] та ін. В контексті становлення смарт-промисло-

вості в Україні людський капітал розглядався у роботах таких вітчизняних вче-

них як О. Амоша [44], В. Антонюк [49], В. Вишневський [4; 39; 44; 46], О. Ви-

шневський [40; 41], Ю. Залознова [43], С. Князєв [4; 39], О. Лях [39], В. Ляше-

нко [44], Ю. Харазішвілі [44], В. Чекіна [39; 45]. 

Широко відомі роботи зарубіжних авторів, присвячені теоретичним ос-

новам прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб: Дж. Альма [93], 

Р. Берда [98; 103], Б. Гензера [94], Х. Зі [64], П. Соренсена [96; 99; 100], Дж. 

Стігліца [68], Р. Хола і А. Рабушки [102], Г. Шанца [91]. Заслуговують на увагу 

дослідження з стимулювання розвитку людського капіталу методами податку 

на доходи фізичних осіб таких авторів, як С. Дінарськи [74], Д. Крюгер [72], 

І. Мановський [73], Х. Розен [69], Дж. Стігліц [68],  Д. Фостер [70]. 

В Україні питання теорії оподаткування доходів фізичних осіб розгля-

нуто в роботах В. Вишневського [77; 77; 95], Ю. Іванова [84; 85; 86; 88], М. Ка-

рліна [89; 90], А. Крисоватого [83], І. Луніної [82], В. Пономаренко [86], А. Со-

коловської [79; 80; 81], О. Тищенко [88],  К. Швабія [87].  

Проте серед вітчизняних вчених оподаткування доходів фізичних осіб 

здебільшого досліджується з позиції виконання фіскальної та соціальної фун-

кції. Однак в умовах становлення смарт-промисловості на перший план має 

виходити стимулююча функція цього податку. А роботи зарубіжних вчених не 

враховують інституційної та соціально-економічної специфіки економіки Ук-
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раїни й особливостей підготовки та перепідготовки персоналу для потреб ро-

звитку національної індустрії.  

Необхідність подальших досліджень у цій сфері зумовила вибір теми ди-

сертаційної роботи, її цільову спрямованість і задачі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

цію підготовлено відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту еко-

номіки промисловості НАН України за темами:  

"Напрями становлення смарт-промисловості в Україні" (№ державної 

реєстрації 0116U004195, 2016-2019 р.), у рамках якої автором виконано аналіз 

теоретичних концепцій прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб, 

визначено особливості стимулювання його методами розвитку людського ка-

піталу в Україні та зарубіжних країнах, розроблено рекомендації щодо рефор-

мування прибуткового оподаткування для забезпечення інвестицій у нав-

чання; 

"Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промислово-

сті в умовах Четвертої  промислової революції" (№ державної реєстрації 

0119U001473, 2019-2022 р.), де проведено оцінку інвестицій у людський капі-

тал в Україні та виявлено зворотну залежність частки висококваліфікованого 

персоналу від реальних витрат на вищу освіту, встановлено наявність загаль-

ної тенденції в зарубіжних країнах, згідно з якою більшим витратам на освіту 

відповідає вищий рівень кваліфікації людей та більші обсяги ВВП, що узго-

джується з положеннями економічної теорії; розроблено науково-методичний 

підхід до оцінювання витрат держави на пільги з податку на доходи фізичних 

осіб на вищу освіту, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу, на-

дано оцінку ефективності цих витрат та їх впливу на економічне зростання, 

розроблено рекомендації щодо стимулювання формування людського капі-

талу для розвитку національної промисловості України; 

А також у межах наукового проєкту за темою "Технологічні розриви та 

шляхи їх подолання в умовах глобальної нестабільності" (№ держреєстрації 

0119U001660, 2019 р.), де проведено аналіз формування STEM-персоналу в 
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Україні в контексті технологічних розривів цифрових навичок та надано реко-

мендації щодо їх подолання та розвитку людини. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розро-

бка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стимулю-

вання розвитку людського капіталу методами індивідуального прибуткового 

оподаткування в Україні. Для досягнення поставленої мети у процесі дослі-

дження поставлено і вирішено такі завдання:  

визначено значення людського капіталу в розвитку сучасної промисло-

вості;  

досліджено теоретичні концепції прибуткового оподаткування фізичних 

осіб; 

на основі аналізу зарубіжного досвіду обґрунтовано застосування при-

буткового податку для стимулювання розвитку людського капіталу; 

розроблено концептуальні положення стимулювання розвитку людсь-

кого капіталу методами прибуткового оподаткування; 

проведено оцінку інвестицій у людський капітал в Україні;  

досліджено використання методів прибуткового оподаткування в стиму-

люванні розвитку людського капіталу в Україні; 

проведено моделювання динаміки обсягу ВВП з урахуванням фактору 

людського капіталу;   

обґрунтовано вплив якості праці на розвиток промисловості та обсяг 

ВВП в Україні; 

спрогнозовано податкові витрати на стимулювання розвитку людського 

капіталу в Україні;  

проведено оцінку ефективності податкових витрат на стимулювання ро-

звитку людського капіталу;  

розроблено та обґрунтовано рекомендації щодо стимулювання розвитку 

людського капіталу для прискорення зростання національної промисловості. 

Об'єктом дослідження є процеси державного стимулювання розвитку 

людського капіталу методами індивідуального прибуткового оподаткування.  
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Предмет дослідження – теоретико-методичні та прикладні аспекти 

впливу методів індивідуального прибуткового оподаткування на стимулю-

вання розвитку людського капіталу для потреб національної промисловості 

Україні.   

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослі-

дження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері оподаткування та 

теорії людського капіталу. Інформаційну базу дослідження становлять законо-

давчі та нормативно-правові акти України і зарубіжних країн, статистичні дані 

Світового банку, Міжнародного валютного фонду (IMF), Організації економі-

чного співробітництва та розвитку (OECD), статистичної служби Європейсь-

кого союзу (Eurostat), Державної служби статистики України. Для формування 

таблиць, графіків та моделювання використано сучасні комп’ютерні техноло-

гії та пакет програми Microsoft Excel.  

У роботі використано загальнонаукові та прикладні методи досліджень: 

загальнонаукові методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для  вияв-

лення особливостей стимулювання розвитку людського капіталу методами 

прибуткового оподаткування у зарубіжних країнах та в Україні;   

порівняльний аналіз – при дослідженні теоретичних концепцій прибут-

кового оподаткування фізичних осіб щодо пошуку інструментів для стимулю-

вання формування людського капіталу; 

системний аналіз – для дослідження значення людського капіталу в ро-

звитку сучасної промисловості та побудови концептуальної схеми досліджень 

щодо стимулювання розвитку людського капіталу методами прибуткового 

оподаткування в Україні; 

статистичний аналіз – для проведення оцінки інвестицій в людський ка-

пітал в Україні та зарубіжних країнах; 

економіко-математичне моделювання – для моделювання динаміки об-

сягу ВВП з урахуванням фактору людського капіталу та обґрунтування впливу 

якості праці на розвиток промисловості та обсяг ВВП в Україні, при побудові 
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моделі впливу податкових витрат на стимулювання розвитку людського капі-

талу для прискорення зростання національної промисловості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому роз-

витку науково-теоретичних положень, розробці та реалізації науково-мето-

дичних підходів і практичних рекомендацій щодо обґрунтування методів ін-

дивідуального прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людсь-

кого капіталу з урахуванням особливостей економічного розвитку та інститу-

ційного середовища України. До найбільш важливих результатів, які визнача-

ють наукову новизну виконаного дослідження, відносяться такі: 

уперше:  

розроблено науково-методичний підхід до оцінювання впливу методів 

індивідуального прибуткового оподаткування на стимулювання розвитку 

людського капіталу в Україні. Цей підхід представлено алгоритмом економет-

ричних моделей для розрахунку очікуваного прогнозного обсягу ВВП з ура-

хуванням рівня кваліфікації зайнятого населення та витрат на її отримання, 

зокрема на пільги з ПДФО на вищу освіту, а також з урахуванням інвестицій 

в основні виробничі фонди та індексу долару. Застосування підходу дозволяє 

визначити ефективність пільг з ПДФО, окупність витрат на них та доцільність 

їх використання як стимулу до навчання в інституційних умовах економіки 

України;    

удосконалено:  

методичний підхід до визначення впливу інвестицій у вищу освіту на 

підвищення якості людського капіталу та економічне зростання шляхом вста-

новлення залежності частки висококваліфікованого населення від розміру ви-

трат на вищу освіту та залежності обсягу ВВП від частки населення з високою 

кваліфікацією на основі проведення емпіричних оцінок, що дозволяє обґрун-

тувати застосування заходів з інвестування у вищу освіту населення, зокрема 

за допомогою методів ПДФО; 

модель економічного зростання на основі модифікації функції Кобба-

Дугласа з непостійною еластичністю заміщення від 3-х незалежних факторів, 



28 
 

відмінність якої від раніше відомих полягає у встановленні (шляхом побудови 

та параметризації низки функцій) таких залежностей: питомої ваги висококва-

ліфікованого зайнятого населення від реальних витрат на вищу освіту; реаль-

ної заробітної плати від питомої ваги висококваліфікованих та курсу долару 

США; обсягу ВВП від реальної заробітної плати, інвестицій в основний капі-

тал та індексу долару. Модель дозволяє спрогнозувати обсяги ВВП в залежно-

сті від витрат на освіту та оцінити вплив інвестицій у розвиток людського ка-

піталу на економічне зростання; 

дістали подальшого розвитку:   

науково-методичні положення щодо стимулювання інвестицій у вищу 

освіту в Україні в контексті індивідуального прибуткового оподаткування 

шляхом оцінки впровадження податкового кредиту з ПДФО, що повністю від-

шкодовує витрати фізичних осіб на навчання. Це сприятиме активізації інвес-

тування у вищу освіту фізичних осіб, розвитку людського капіталу та підви-

щенню темпів економічного зростання; 

концепція людського капіталу, відмінність якої від раніше відомих по-

лягає у виокремленні ролі висококваліфікованого персоналу та обґрунтуванні 

необхідності збільшення інвестицій у вищу освіту, виходячи з прискорення за-

старівання отриманої раніше освіти в умовах технологічного розвитку, що до-

зволяє визначити шляхи стимулювання населення до здобуття вищої освіти та 

подальші напрямки розвитку людського капіталу;  

рекомендації щодо розвитку людського капіталу в Україні: 1) затвер-

дження законодавства щодо освіти дорослих, яке передбачає розробку право-

вих механізмів розширення доступу дорослих до освіти; 2) впровадження осві-

тніх програм, що відповідають потребам сучасного ринку праці, у закладах 

вищої та післядипломної освіти; впровадження податкового кредиту з ПДФО, 

що дозволяє повністю відшкодовувати витрати на вищу та післядипломну 

освіту; 3) звільнення від ПДФО дивідендів фізичних осіб, що додатково дозво-

лить залучати інвестиції у промисловість; 4) державне стимулювання бізнесу 

(пайова фінансова участь) у створенні освітніх центрів на підприємствах для 
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окремих галузей промисловості.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що ви-

користання розроблених рекомендацій щодо стимулювання розвитку людсь-

кого капіталу методами прибуткового оподаткування сприятиме вирішенню 

актуальної задачі сучасного висококваліфікованого персоналу в Україні, що є 

важливою умовою впровадження проривних технології у виробництво та роз-

витку національної промисловості. Запропонована економіко-математична 

модель дозволяє визначити залежність економічного зростання від інвестицій 

у вищу освіту. А практична реалізація цієї моделі дозволяє оцінювати ефекти-

вність витрат на пільги з ПДФО для стимулювання розвитку людського капі-

талу.   

Окремі рекомендації використано Міністерством освіти і науки України 

при розробці політики подальшого реформування системи вищої освіти (лист 

директорату вищої освіти і освіти дорослих № 1/11-6771 від 24.07.2019 р.), Мі-

ністерством соціальної політики України при підготовці стратегічних докуме-

нтів із соціальної політики України, оцінки актуальних проблем та перспектив 

її формування (лист № 13368/0/2-19/51 від 18.07.2019 р.), Міністерством еко-

номічного розвитку і торгівлі України при запровадженні в Україні підходу 

смарт-спеціалізації, який спрямовано на визначення економічної спеціалізації 

регіонів із урахуванням особливостей структури регіональної промисловості, 

економіки в цілому та інноваційного компоненту (лист № 3021-09/29416-07 

від 16.07.2019 р.), Торгово-промисловою палатою України для підготовки за-

ходів щодо розвитку людини (лист № 3244/15.0-7.3 від 17.12.2019 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною нау-

ковою працею, в якій представлено авторський підхід до вирішення наукової 

задачі, яка спрямована на розробку основних положень щодо використання 

методів прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людського ка-

піталу й оцінку ефективності податкових витрат на стимулювання форму-

вання людського капіталу для прискорення розвитку сучасної промисловості 

в Україні. Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані здобувачем 
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самостійно та знайшли відображення в опублікованих автором працях. З нау-

кових праць, виданих у співавторстві, в дисертації використані результати та 

висновки, які отримані особисто здобувачем. Особистий внесок автора підт-

верджено свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Міністерства 

економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України від 

18.06.2020 № 98224.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і прак-

тичні результати дослідження обговорювалися на національній науково-мето-

дичній конференції "Цифрова економіка" (м. Київ, 4-5 жовтня 2018 р.) та на 

міжнародних науково-практичних конференціях: "Стратегічно-інноваційний 

розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації" (м. Кременчук, 

16-18 листопада 2016 р.), "Проблеми формування та розвитку інноваційної ін-

фраструктури: виклики постіндустріальної економіки" (м. Львів, 18–19 травня 

2017 р.), "Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу, та оподаткування 

в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці" (м. Ужгород, 

18-19 квітня 2018 р.), "Методичні підходи до формування стратегічного ба-

чення соціально-економічного розвитку регіонів" (м. Дніпро, 22 червня 

2019 р.), "Інформаційні технології електронної комерції та електронного уря-

дування: VI Міжнародна науково-практична конференція (IT & I 2019)" 

(м. Київ, 20 грудня 2019 р.), "Економіка, менеджмент та аудит: сучасні про-

блеми, перспективи та напрями розвитку" (м. Львів, 22 лютого 2020 р.), "Про-

блеми та перспективи сучасної науки та освіти" (м. Львів, 15-16 серпня 

2020 р.), "Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: сві-

товий досвід та вітчизняні реалії" (м. Дніпро, 28 листопада 2020 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковано 

у 14 наукових працях: участь у колективній монографії, 1 стаття у періодичних 

наукових виданнях інших держав, які входять до Організації  економічного  

співробітництва  та  розвитку  та/або  Європейського Союзу, 3 статті у науко-

вих виданнях, включених до переліку наукових  фахових  видань  України, 9 
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тез матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 30 д.а., з яких осо-

бисто автору належить 8,3 д.а. Внесок автора у колективні праці конкретизо-

вано у списку опублікованих праць. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (236 найменувань на 26 сто-

рінках), 12 додатків (на 28 сторінках), містить 48 таблиць і 37 рисунків. Зага-

льний обсяг дисертаційної роботи становить 283 сторінки, в тому числу осно-

вного тексту 228 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 

1.1. Значення людського капіталу в розвитку сучасної промисловості  

 

Перехід на новий технологічний рівень у наслідок зміни технологічного 

укладу та створення єдиного цифрового простору прискорили розвиток Чет-

вертої промислової революції, спрямованої на синтез технологій у фізичній, 

цифровій та біологічній сферах [1, с. 6]. Її ключовим елементом є "розумна" 

(смарт) промисловість, відома також як Індустрія 4.0. Смарт-підприємства ба-

зуються на кіберфізичних виробничих системах (Cyber-Physical Production 

Systems (CPPSs)), побудованих на основі взаємодії програмного забезпечення, 

інтегрованого у фізичні процеси, та інформаційно-комунікаційних технологій, 

що автономно обмінюються інформацією впродовж усього ланцюжку ство-

рення вартості [3, с. 24]. Елементи кіберфізичної системи при взаємодії один з 

одним здійснюють збір, обробку та передачу великих даних, автономно вико-

нують і контролюють ряд завдань та у той же час знаходяться під управлінням 

та контролем людини [4].   

Оскільки смарт-підприємства в процесі виробництва взаємодіють з ін-

шими учасниками створення продукції (дослідниками, розробниками, поста-

чальниками, споживачами тощо) через інформаційно-комунікаційні техноло-

гії (ІКТ), система смарт-промисловості стає глобальною цифровою платфор-

мою, яка підвищує активність усіх учасників процесу виробництва не тільки в 

окремих ланцюжках створення вартості, але й у глобальних мережах [4, с. 26]. 

Це, з одного боку, дозволяє забезпечити гнучкість виробництва, яке направ-

лене на створення продукту під потреби споживача, а, з іншого – посилює про-

цес управління та контролю зі сторони учасників виробничого процесу (пер-

соналу). Відповідно, людина стає частиною автоматизованого виробництва, 

знання і навички якої дозволяють ефективно виконувати функції підтримки 

виробничих процесів у рамках кіберфізичних систем. 
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Очевидно, що технологічний розвиток призводить до якісних змін у ви-

робництві, при якому зростає необхідність у кваліфікованій та інтелектуальній 

праці. Тому тільки в тандемі з висококваліфікованим персоналом, що володіє 

спеціальними навичками, впровадження цифрових технологій може сприяти 

розвитку промисловості та підвищенню ВВП. У зв'язку з цим розвиток людсь-

кого капіталу набуває важливого значення для сучасної економіки.    

Продуктивні здібності людини та їх роль в економіці вперше виділили 

У. Петі [21], А. Сміт [22] і Д. Рікардо [23], вважаючи їх складовою частиною 

національного багатства. Надалі багато економістів займалися дослідженням 

цього питання, розвиваючи теорію людського капіталу. Однак роль людини в 

промисловості була визначена тільки у 60-х рр. XX ст. економістом Т. Щуль-

цем [24]. Під людським капіталом автор розумів актив, заснований на знаннях, 

навичках і здібностях людини, і таким чином поставив людський капітал на 

один рівень з фізичним. На думку Т. Шульца, людський капітал також вимагає 

інвестицій, які за розрахунками автора (на прикладі економіки США) прине-

суть у майбутньому більший дохід, ніж інвестиції у фізичний капітал.  

Це послужило основою формування сучасної (неокласичної) концепції 

людського капіталу. Розглядаючи інвестиції у знання людей як вкладення у 

фактори виробництва для отримання додаткового продукту Т. Шульц [24; 26] 

вважав освіту одним з основних чинників економічного зростання. Також на-

уковець акцентував увагу на інвестиціях як необхідному заході, що дозволяє 

поліпшувати якість персоналу, та досліджував ці вкладення досить широко, не 

обмежуючись формальною освітою. 

Роботи Г. Беккера [27; 28] задали напрям подальшим дослідженням [29; 

30; 31; 32] у сфері теорії людського капіталу. Він розглядав інвестиції в освіту 

як з позиції робітників, яким навчання дозволяє збільшити свої доходи, так і з 

позиції підприємства, яке, вкладаючи в навчання персоналу, підвищує проду-

ктивність праці та прибуток, а також з позиції держави, якій освіта людей до-

зволяє забезпечувати економічне зростання. Значну увагу Беккер приділяв 
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аналізу інвестицій в освіту персоналу та віддачі від цих інвестицій, оцінці їх 

впливу на прибуток підприємств та економічні вигоди держави. 

У науковій літературі теорія людського капіталу набула поширення, а її 

послідовники продовжують підкреслювати важливість освіти персоналу та не-

обхідність інвестицій у нього, обґрунтовуючи це зростанням виробництва та 

економіки. Однак виявити і довести їх прямий взаємозв'язок складно. Інвести-

ції в освіту не забезпечують автоматично економічного зростання, багато чого 

залежить від обставин місця та часу, рівня розвитку техніки і технологій, осо-

бливостей національного менталітету та культури, у тому числі технічної, яко-

сті інституційного середовища та ін. У зв'язку з цим, крім теоретичного аналізу 

проблеми, значний інтерес становлять емпіричні дослідження. 

Зокрема, аналіз, виконаний Е. Пелінеску [33] на основі побудованої мо-

делі впливу людського капіталу на економічне зростання, засвідчив існування 

тісних взаємозв'язків між ВВП на душу населення та інноваційним потенціа-

лом працюючих, а також ВВП на душу населення та кваліфікацією, що відпо-

відає концептуальним положенням теорії про позитивний вплив якості людсь-

кого капіталу на економічне зростання. Разом з тим виявлено негативну коре-

ляцію ВВП на душу населення та витрат на освіту, представлених у вигляді 

відсотка від ВВП, що обґрунтовано неоднорідністю вибірки країн (їх різним 

рівнем економічного розвитку). Крім цього, модель показала негативні резуль-

тати за всіма досліджуваними показниками у період світової фінансово-еконо-

мічної кризи 2008-2009 рр. Проте в цілому автор підтвердив позитивний вплив 

кваліфікації персоналу на економічне зростання в країні. 

У роботі А. Тейшейра і А. Кейросб [34] надано динамічну оцінку взає-

мозв'язку таких показників: ВВП на душу населення, кількість років середньої 

освіти, частка наукомістких галузей у загальній зайнятості, рівень інвестицій 

у фізичний капітал, частка суспільного споживання у ВВП, темпи приросту 

населення, а також індекси політичних прав і громадянських свобод. На основі 

результатів побудови економетричної моделі встановлено, що взаємодія люд-

ського капіталу та високотехнологічних галузей промисловості позитивно 
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впливає на економічне зростання, проте в країнах із різним рівнем розвитку це 

відбувається по-різному. У високорозвинутих країнах такий взаємозв'язок є 

позитивним. У країнах із перехідною економікою людський капітал істотно 

впливає на економічне зростання загалом, але при цьому у високотехнологіч-

них галузях цей взаємозв'язок є негативним. На думку авторів, за відсутності 

в країні високотехнологічного виробництва наявність висококваліфікованого 

персоналу не приведе до прискорення економічного зростання. 

Виконаний Ф. Кокотовичем [35] регресійний аналіз залежності ВВП від 

показників людського капіталу у скандинавських країнах і Південно-східній 

Європі засвідчив, що серед відібраних ним змінних найбільший взаємозв'язок 

спостерігається між загальними державними витратами на освіту та ВВП. При 

цьому автор відзначає, що найбільшою мірою людський капітал впливає на 

зростання ВВП у розвинутих країнах.     

У дослідженні [36] підкреслено роль вищої освіти в забезпеченні еконо-

мічного розвитку таких країн ЄС, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, 

Болгарія та Румунія. Результати регресійного аналізу впливу вищої освіти на 

показники економічної конкурентоспроможності та ВВП на душу населення 

показали сильну кореляцію змінної вищої освіти з іншими змінними. Це до-

зволило авторам дійти висновку про те, що вища освіта не тільки підвищує 

економічну конкурентоспроможність країни, але й сприяє зростанню ВВП.  

Отже, у теоретичних й емпіричних дослідженнях загалом підтверджу-

ється позитивний вплив рівня освіти людей на економічне зростання при вра-

хуванні інших чинників (у тому числі загального рівня розвитку країни). Крім 

того, в емпіричних роботах вчені відзначають труднощі інтерпретації резуль-

татів аналізу для країн із перехідною економікою (з невисоким рівнем техно-

логічного розвитку) та в періоди економічних криз [33; 34; 35; 36]. Також на-

уковці звертають увагу на те, що взаємодія висококваліфікованого персоналу 

і нових виробничих технологій може сприяти істотному прискоренню еконо-

мічного зростання.  
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Вищенаведені доробки економістів підтверджуються вимогами сучасно-

сті, адже  впровадження у виробництво цифрових та інших проривних техно-

логій підвищують вимоги до рівня кваліфікації людей, а це, в свою чергу, пе-

редбачає володіння глибокими спеціальними знаннями та цифровими навич-

ками.  

Поняття "цифрові навички" включає в себе не тільки технічні та IT-на-

вички, а й аналіз великих даних, прогнозування змін у роботі машин, прий-

няття самостійних рішень, комунікацію, координацію, управління і контроль 

у режимі реального часу тощо [3, с. 49; 6, с. 2196]. У зв'язку з цим посилюється 

значення висококваліфікованого персоналу – STEM-персоналу (від англ. Sci-

ence, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологія, інженерія, 

математика), здатного працювати у мінливих технологічних умовах.  

В цифрову епоху знання стають основним виробничим ресурсом, що в 

свою чергу підвищує значення та привабливість вищої освіти. По-перше, ро-

бота з новими технологіями вимагає від персоналу когнітивних навичок, тобто 

навичок вищого порядку, які неможливо отримати без вищої освіти. По-друге, 

вища освіта дозволяє реалізувати концепцію освіти впродовж життя, пропону-

ючи широкий спектр курсів і гнучкі моделі навчання. По-третє, вища освіта в 

умовах технологічного розвитку та змін у характері праці стає платформою 

для впровадження інновацій [7, с. 77].  

Таким чином, це виділяє освіту як важливий елемент людського капі-

талу. У сучасному розумінні людський капітал являє собою більш широке по-

няття, яке включає знання, навички, професійні якості і досвід людей, які під-

вищують його продуктивність в мінливих економічних умовах. У зв'язку з цим 

необхідні постійні інвестиції в освіту, здоров'я, підвищення кваліфікації, що 

сприятиме розвитку людського капіталу [8].     

Впровадження технологій змінює характер праці, що позначається на 

зайнятості – знижується попит на низькокваліфікований персонал і підвищу-

ється на висококваліфікований з цифровими навичками. У Доповіді Світового 
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банку "The changing nature of work" 2019 г. [7] виділяється роль людського ка-

піталу (особливо такої його складової як освіта), розвиток якого дозволить ви-

рішити цю проблему. Оскільки темпи технологічного розвитку постійно зрос-

татимуть, фахівці Світового банку вважають, що країни повинні звернути 

увагу на освіту та збільшити інвестиції у навчання дітей для задоволення по-

питу на STEM-персонал у майбутньому, а також у вищу освіту та професійну 

перепідготовку дорослих, як формальному, так і не формальному секторі, для 

задоволення попиту на STEM-персонал вже зараз.  

У Доповіді Світового банку "COVID-19 and Human Capital" [1] підніма-

ється питання про вирішальне значення інвестицій у людський капітал, осно-

вними елементами якого виділено освіту і здоров'я. Причини для цього зазна-

чають наступні. По-перше, під впливом технологічних трансформацій на су-

часних ринках праці зростає попит на людський капітал високого рівня розви-

тку. По-друге, занепад економіки в зв'язку зі зниженням працездатного насе-

лення через смертність від COVID-19 вимагає нарощування інвестицій не 

тільки в основний капітал, але й людський. По-третє, в умовах ізоляції через 

пандемію було обмежено доступ до освіти, в тому числі до вищої та за напря-

мками STEM. Оскільки доступ до нього мають не всі учасники освітнього про-

цесу, це передбачає збільшення інвестицій у розширення масштабів дистан-

ційного навчання, яке в подальшому буде необхідно в процесі освіти впродовж 

життя. 

З цього випливає, що в часи технологічних змін збільшення інвестицій в 

людський капітал стає необхідною умовою його подальшого розвитку. 

Індустрія 4.0 та нові вимоги, що вона висуває до рівня людського капі-

талу істотно впливають як на сферу освіти, так і на ринок праці. 

Оскільки формування нової виробничої структури потребує від персо-

налу спеціалізованих знань і цифрових навичок, це прискорює період напівро-

зпаду (half-life) академічної освіти [9, с. 16-17], тобто знання застарівають 

швидше. Поняття "період напіврозпаду компетенцій" було введено в США у 
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1972 р. С. Дюбеном та Д. Джорджем (термін взятий з ядерної фізики) для оці-

нки ступеня застарівання знань у професіях. Показує, що на момент закінчення 

навчання знання застарівають на 50%, у 70-і роки період напіврозпаду стано-

вив 5 – 10 років [10, с. 2]. При темпах сучасного технологічного розвитку цей 

період ще менший, у середньому 2 – 3 роки [11, с. 285]. Отже, необхідність 

оновлення знань під вимоги сучасного ринку праці потребує постійного під-

вищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу.  

Існують обґрунтовані побоювання [12; 13; 14], що розвиток смарт-про-

мисловості, пов'язаний з автоматизацією та роботизацією виробничих проце-

сів, може призвести, з одного боку, до зростання безробіття, а з іншого – до 

дефіциту кваліфікованих кадрів через зміну вимог до їх професійної підгото-

вки і проблеми з організацією їх швидкого навчання та перекваліфікації. Проте 

останні дані свідчать про те, що загрозу масового безробіття не слід переоці-

нювати. За результатами аналізу діяльності підприємств, які вже впровадили 

цифрові технології, при поточному рівні технологічного розвитку лише бли-

зько 5% професій підлягають повній автоматизації та приблизно 1/3 окремих 

завдань можуть бути автоматизовані у 62% професій [15, с. 17]. До того ж згі-

дно з опитуваннями, виконаними в 44 країнах світу 2015-2018 рр., зросла час-

тка керівників підприємств, які не планували скорочення персоналу, та змен-

шилася частка тих, які очікували скорочення [16, с. 3]. Це означає, що принай-

мні на найближчі роки роботодавці не ставлять завдання повністю замінити 

працівників роботами (хоча у зв'язку з пандемією COVID-19 актуальність ав-

томатизації та роботизації виробничих та інших процесів істотно зростає). 

При цьому дефіцит "цифрового" персоналу (такого, що має сучасні ци-

фрові навички) зберігається, і до 2030 р. прогнозується його (дефіциту) зрос-

тання на 26% у США і на 22% в Європі у всіх галузях промисловості [16, с. 5]. 

Чимало керівників підприємств у світі вже посилили увагу до даної проблеми 

шляхом організації систематичного навчання власного персоналу. Для цього 

використовуються курси підвищення кваліфікації та перекваліфікації безпосе-
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редньо на підприємствах, а також навчання персоналу на стороні за допомо-

гою співпраці з навчальними закладами. Як показує досвід деяких країн, інве-

стиції в освіту персоналу можуть добре окупатися: наприклад, у Північній 

Америці вартість витрат на плинність і заміну робочих кадрів становить бі-

льше 30% від витрат на заробітну плату, а вартість витрат на навчання – менше 

10% [16, с. 6].  

Таким чином, зусилля багатьох підприємств світу у процесі переходу до 

Індустрії 4.0 вже спрямовані на інтенсифікацію процесів інвестування в освіту 

і перекваліфікацію своїх працівників. Однак для подолання дефіциту STEM-

персоналу дій самих підприємств уже недостатньо. Оскільки це мають бути 

працівники з високим рівнем освіти, важлива роль у їх підготовці належить 

державі, яка зобов’язана не тільки безпосередньо фінансувати сферу освіти, 

але й створювати сприятливі умови іншим економічним суб'єктам для інвес-

тування в людський капітал.  

Аналіз останніх досліджень [17; 18; 19] дозволив виокремити завдання, 

які постають перед державою в цьому напрямі: реформування освіти всіх рів-

нів (освітніх програм) під вимоги цифровізації та розвитку нових технологій, 

достатнє пряме бюджетне фінансування освіти, а також непряме фінансування 

за допомогою надання податкових пільг і преференцій тим, хто навчається. 

При цьому для інтенсивного формування STEM-персоналу в першу чергу по-

трібно звернути увагу на вищу освіту, перекваліфікацію та підвищення квалі-

фікації дорослого населення. 

Згідно з наявними оцінками не стільки цифровізація сама по собі сприяє 

прискоренню розвитку промисловості й економічному зростанню країни [20, 

с. 39], скільки людський капітал, тобто сукупність знань, умінь і навичок пер-

соналу [19]. Нові технології у смарт-промисловості є тим інструментом, який 

без STEM-персоналу не працюватиме ефективно. Тому здатність розвивати 

смарт-промисловість і забезпечувати економічне зростання значною мірою за-
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лежить від організації постійного навчання працюючих відповідно до розви-

тку сучасних технологій, у тому числі цифрових, що актуалізує необхідність 

інвестицій у їх освіту, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію. 

З розвитком смарт-промисловості змінилися вимоги до персоналу, зро-

сла потреба в отриманні навичок STEM і безперервній освіті для їх оновлення 

у відповідності до технологій, що постійно розвиваються. Тому виникла необ-

хідність знайти такі стимули, які будуть мотивувати персонал постійно вчи-

тися та нададуть їм для цього більше можливостей. 

Стимулювання формування і розвитку STEM-персоналу порівняно нова 

ініціатива країн світу з нарощування цифрового людського капіталу. Тому 

поки немає достатньої інформації в літературі, де оцінювався б досвід засто-

сування конкретних інструментів і пропонувалися б рекомендації щодо його 

стимулювання. Однак питання про необхідність швидкого вирішення цієї про-

блеми піднімаються в звітах та аналітичних дослідженнях зарубіжних органі-

зацій (наприклад, McKinsey Global Institute, European Parliament, Centre for Tax 

Policy and Administration OECD [3; 37; 38]). Вони звертають увагу на невідпо-

відність освітніх програм STEM-освіті, висувають пропозиції щодо створення 

стимулів для інвестування приватних осіб і підприємств у цифровий людський 

капітал, не тільки за допомогою державної підтримки, але й оподаткування, 

зокрема податку на доходи фізичних осіб. 

Питання оцінки впливу обсягів фінансування освіти на економічне зро-

стання є актуальними і для України, яка взяла курс на цифровізацію еконо-

міки. Вітчизняними вченими [39; 42; 44; 45] досліджувалися можливості та 

ризики розвитку смарт-промисловості в Україні, які важливим чинником її 

становлення, поряд з іншими, виділяють людські ресурси. Як свідчать резуль-

тати дослідження колективу вчених [46, с. 175], Україна має певні перспективи 

для розвитку національної смарт-промисловості в окремих галузях, але на да-

ний момент існує багато ризиків, які можуть перешкоджати цьому, у тому чи-

слі на внутрішньому ринку праці. 
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 В Україні вченими [46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 59; 61] широко до-

сліджуються вплив трудових ресурсів на зростання економіки, а також про-

блеми розвитку якісного людського капіталу в умовах сучасного технологіч-

ного розвитку. У дослідженні [62] акцентовано увагу на проблемах у сфері 

праці та зайнятості, виконано оцінку готовності персоналу до цифрових тран-

сформацій на основі індексів світових рейтингів. Також відзначено наявність 

певного потенціалу в цій сфері, хоча, за оцінками авторів, на даному етапі його 

недостатньо для забезпечення відповідності персоналу вимогам Індустрії 4.0. 

Тому одним із пріоритетних напрямів дій науковці вважають подальший роз-

виток людського капіталу, здатного працювати з новими технологіями, на ос-

нові розробки та реалізації стратегії ефективного використання, збереження та 

розвитку трудового (у тому числі науково-виробничого) потенціалу при впро-

вадженні технологій Індустрії 4.0, перепідготовки кадрів згідно з принципами 

STEM. 

Згідно аналітичного звіту вітчизняних економістів, в Україні відміча-

ється дефіцит персоналу, компетенції якого відповідали б сучасним вимогам 

цифрової економіки. До того ж, у країні поки що відсутня політика освіти 

впродовж життя для дорослих, що може дозволити їм в умовах технологічних 

змін та глобалізації постійно підвищувати свою кваліфікацію або перенавча-

тися та відповідати вимогам сучасного ринку праці [63, с. 3-7]. 

Таким чином, в Україні у зв'язку з розвитком цифрової економіки та ста-

новленням смарт-промисловості потреба у висококваліфікованому персоналі 

зростатиме, що спрямовує фокус уваги економістів на освіту як на важливий 

чинник формування людського капіталу й економічного розвитку. 

Оскільки в країнах світу одним з можливих податкових методів стиму-

лювання інвестицій в освіту, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію пе-

рсоналу розглядається система оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО), 

а саме комбінація бази, ставки, пільг та преференцій, потребують дослідження 

концептуальні положення щодо індивідуального прибуткового оподатку-

вання.  
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 1.2. Прибуткове оподаткування в стимулюванні розвитку людського ка-

піталу 

 

1.2.1. Теоретичні концепції прибуткового оподаткування фізичних осіб 

 

Більшість досліджень з теорії прибуткового оподаткування доходів фі-

зичних осіб розглядають податок в контексті його оптимальності, справедли-

вості, нейтральності [64; 65; 66; 67]. Теоретичні обґрунтування концепції люд-

ського капіталу [24; 25; 26; 27; 28] послужили вченим основою для вивчення 

податкових стимулів до інвестування в освіту. Наприклад, такі економісти, як 

Дж. Стігліц [68] і Х. Розен [69] провели дослідження впливу ставки та пільг з 

податку на доходи фізичних осіб на повернення інвестицій в освіту, а також 

розраховували втрати й вигоди приватних осіб і держави.  

Незважаючи на те, що в зарубіжній літературі відсутні публікації про 

стимулювання саме STEM-освіти, можна виділити роботи економістів, які до-

сліджували можливості стимулювання інвестицій у навчання за допомогою 

прибуткового податку (незалежно від STEM).  

У роботі Д. Фостера розглянуто заміну прогресивного податку на доходи 

фізичних осіб у США на пропорційний. Автор зазначає, що плоский податок 

не дозволяє вираховувати витрати на освіту з бази оподаткування. При цьому 

навантаження на доходи платника податків буде зростати, що перешкоджа-

тиме інвестуванню в освіту, а в умовах зростання технологій – отриманню но-

вих навичок і збільшенню людського капіталу [70]. 

Навпаки, М. Симкович вказує на переваги плоского оподаткування. На 

його думку існуюча прогресивна система прибуткового оподаткування фізич-

них осіб США не сприяє інвестуванню в людський капітал, оскільки ставки на 

трудові доходи високі, доступні пільги складні, а державне субсидування не-

достатнє. Автор пропонує підвищити стимули до інвестування шляхом вве-

дення пропорційного оподаткування зі зниженою ставкою на трудові доходи і 

запровадження податкових пільг для залучення персоналу в найбільш затре-

бувані сфери, а також розширити державне фінансування освіти [70]. Отже, 
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увага звертається не тільки на ставку, але й на інші інструменти податку на 

доходи фізичних осіб та важливість державної фінансової підтримки. 

Так, Д. Крюгер та А. Людвіг [72] досліджували ефективність пільг при 

прогресивному оподаткуванні й відзначили, що податок зменшує стимули до 

навчання. Однак застосування при цьому податкових пільг зменшує викрив-

лення прогресивного податку та мотивує до вирішення навчатися.  

В роботі І. Мановського [73] розглядається питання стимулювання на 

робочому місці (підвищення кваліфікації персоналу), порівнюється оподатку-

вання доходів двох працюючих по прогресивній і плоскій ставці. В результаті 

автор доводить, що плоский податок перешкоджає інвестуванню персоналу у 

власну освіту та впливає на його мобільність в межах професії та поза нею.  

Економісти С. Дінарськи та Дж. Скотт-Клейтон [74] проаналізували й 

дійшли висновку, що податкові пільги можуть бути гарним інструментом за 

умови, якщо вони не будуть складні. Але позитивний ефект на інвестування в 

освіту буде від них тільки при взаємодії з діючою податковою системою кра-

їни.   

До такої ж думки дійшла К. Торрес, проаналізувавши вплив податкових 

пільг на стимули до інвестування у формальну та неформальну освіту в краї-

нах ОЕСР. Вона вважає, що пільги можуть позитивно впливати на інвестиції в 

освіту, але самі по собі не досить ефективні, оскільки важливою є взаємодія 

податкових пільг, ставки та особливостей податкової системи [75].    

Вплив податкових пільг на стимули до навчання працюючого персоналу 

досліджено в роботі С. Беднара та Д. Гічевої [76]. Результати показали, що бі-

льша кількість дорослих готові навчатися при їх застосуванні.  

У дослідженнях вітчизняних вчених [77; 77; 79; 80; 81; 82; 82; 85; 87;  88; 

89; 90] оподаткування доходів фізичних осіб досліджується, зазвичай, з фіска-

льної та соціальної його функції. Разом з тим, деякими вченими [84; 86; 88] 

розглядалася можливість застосування в Україні податкових пільг, в тому чи-

слі з податку на доходи фізичних осіб як додаткового способу фінансування 
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освіти поряд з прямим державним фінансуванням та як інструменту стимулю-

вання наукової та освітньої діяльності. Однак, як інструмент стимулювання 

формування людського капіталу в умовах смарт-розвитку та освіти впродовж 

життя податок ще не розглядався. 

Незважаючи на багатосторонні погляди економістів і неоднозначність 

думок, всі вони ґрунтуються на застосуванні різних інструментів податку на 

доходи фізичних осіб, які не повинні створювати перешкоди один одному в 

стимулюванні персоналу до навчання. В умовах формування STEM-персоналу 

актуальним стає побудова такої системи прибуткового оподаткування, яка 

сприятиме інвестуванню в освіту поряд з прямим державним фінансуванням 

та підтримкою її бізнесом. 

Економічна теорія містить різні методи індивідуального прибуткового 

оподаткування. При їх дослідженні було виділено три теоретичні концепції, 

що склалися історично та використовуються країнами при формуванні своєї 

податкової системи: всеосяжна податкова система (comprehensive income tax-

ation), двоїста (dual income taxation), плоска (flat income taxation).  

Тривалий час фундаментальним принципом оподаткування доходів фі-

зичних осіб вважалося оподаткування за концепцією всеосяжного доходу. Її 

запропоновано німецьким вченим Г. Шанцем [91], який у прагненні до чіткого 

визначення бази оподаткування зупинився на алгебраїчній сумі доходів плат-

ника податку незалежно від їх походження. До бази оподаткування включа-

лося будь-яке збільшення потенційного споживання платника та зміна варто-

сті його добробуту протягом податкового періоду.    

При подальшому дослідженні американськими економістами Р.М. Хей-

гом та Х. Саймонсом (концепція отримала назву концепції Хейга-Саймонса) 

було прийнято вважати доходом фізичної особи сукупність грошового доходу 

та доходів, які можна оцінити у грошовому виразі між початком і кінцем по-

даткового періоду за вирахуванням витрат на їх отримання [92, с. 437; 93, с. 2]. 

Такий дохід включає заробітну плату, дивіденди, відсотки, приріст капіталу, 

роялті, ренти, доходи фізичних осіб підприємців, доходи у натуральній формі, 
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доходи від внесків роботодавця на медичне страхування працівника, на освіту 

та все, що відображає платоспроможність платника [68, с. 478-479].  

Суть всеосяжної концепції в тому, що сукупний дохід платника з усіх 

джерел у податковому періоді оподатковується за прогресивною ставкою. За-

гальний дохід поділяється на групи за розмірами доходів, для кожної з груп 

передбачена окрема гранична ставка за прогресивною шкалою – чим вищий 

дохід, тим вища ставка. При цьому з доходами від праці фізичних осіб за про-

гресивною ставкою оподатковується інвестиційний дохід (дивіденди та при-

ріст капіталу), що збільшує податковий тягар платника та знижує стимули до 

заощаджень та інвестицій.   

Оскільки податками, що впливають на отримання доходів від капіталу 

фізичних осіб є ПДФО та податок на прибуток підприємств [68, с. 499], прос-

тежено їх взаємодію при всеосяжній системі (табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Взаємозв'язок всеосяжної концепції з податком на прибуток підприємств за 

видами доходів 

 
Трудові доходи  

фізичних осіб 

Доходи від капіталу фізичних осіб, у т. ч.: 

доходи від  

приросту капіталу 

та дивіденди 

інші доходи  

від капіталу  

Всеосяжна концепція (comprehensive income taxation) 

Суть концепції: Трудові доходи і доходи від капіталу представлені єдиної податковою 

базою та оподатковуються за прогресивною ставкою. 

Історія виникнення: Запропонована німецьким вченим Г. Шанцем у 1896 р., надалі спро-

щена американськими економістами Р.М. Хейгом (1921 р.) та Х. Саймонсом (1938 р.). 

База ПДФО Оподатковуються  Оподатковуються Оподатковуються 

Ставка ПДФО Прогресивна  Прогресивна Прогресивна 

Податок на прибу-

ток корпорації 
 –    Оподатковуються Не оподатковуються   

Складено автором за [93, с. 2]. 

  

Так, трудові доходи фізичних осіб (табл. 1.1) разом з іншими доходами 

оподатковуються тільки ПДФО за прогресивною ставкою. Доходи від дивіде-
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ндів та приросту капіталу оподатковуються спершу у складі прибутку підпри-

ємства, потім у складі загальних доходів платника. Тобто спостерігається по-

двійне оподаткування, що стримує інвестиційні можливості платника. 

Концепція Хейга-Саймонса довго підтримувалася економічно прихиль-

никами концепції, які виділяли низку її переваг. По-перше, всеосяжний дохід 

вважався надійною та широкою податковою базою, що просто і прозоро роз-

раховується: сукупний дохід платника у податковому році визначає його спо-

живання у періоді [94, с. 437]. Але на практиці визначити базу оподаткування 

не так просто, оскільки у соціальних цілях розрахунок ускладнюється застосу-

ванням пільг та вирахуванням з бази деяких витрат.  

По-друге, прогресивність податкового розподілу всеосяжного доходу 

дозволяє забезпечувати вертикальну справедливість платників податку, тобто 

вищий рівень доходу веде до збільшення податкових платежів [93, с. 2; 94, 

с. 437]. Однак це не завжди виконується, тому що високі ставки призводять до 

ухилення від податків платників з високим рівнем доходу та основне подат-

кове навантаження лягає на інших.  

Також, на думку деяких економістів, всеосяжна концепція може забез-

печувати і горизонтальну рівність у податковому періоді, якщо брати до уваги, 

що всеосяжний дохід є соціально узгодженим показником платоспроможно-

сті. Тобто, з платника (з рівним всеосяжним доходом до оподаткування) стя-

гується однакова сума податку після оподаткування, тому їх чистий дохід за-

лишається теж рівним [94, с. 437].  

Також вважається, що симетричне оподаткування доходів забезпечує 

нейтральність концепції; тобто, збільшення будь-якого компоненту доходу 

збільшує загальний дохід на ту ж граничну суму та однакова гранична ставка 

діє на всі джерела всеосяжного доходу платника [94, с. 437]. Але це твер-

дження є суперечливим, оскільки реалізувати повну нейтральність важко, осо-

бливо якщо платник отримує ще й зарубіжні доходи (детальніше див. [95]). 

Ще однією перевагою концепції є те, що  усувається можливість транс-

формувати трудові доходи у доходи від капіталу самозайнятих осіб. Оскільки 
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їх оподатковують сукупно та платник стикається з однаковою ставкою пода-

тку на всі види доходів [96, с. 4], необхідності у переміщенні доходів вже не-

має.  

Поряд з перевагами економісти вказують на деякі недоліки оподатку-

вання всеосяжного доходу фізичних осіб, як з теоретичної, так і з практичної 

сторони, що руйнує досконалість концепції.   

По-перше, це порушення горизонтальної рівності, якщо розглядати все-

осяжний дохід за принципом оподаткування протягом життєвого циклу, а не 

податкового періоду. При річному оподаткуванні споживання і заощаджень, 

при рівній їх поточній вартості, податкове навантаження вище ніж у періоді 

життєвого циклу. Податковий тягар збільшується переважно за рахунок зао-

щаджень (генеруючи процентний дохід та приріст капіталу), які оподаткову-

ються у всеосяжному доході податкового року [94, с. 438]. Отже, сума податку 

платників з однаковим доходом у податковому періоді, буде іншою у періоді 

життєвого циклу.  

По-друге, це недооцінка доходів від капіталу. Оскільки прогресивна ста-

вка використовується до сукупного доходу, до бази оподаткування має відно-

ситися й нереалізований дохід від капіталу. Однак на практиці платнику може 

не вистачити ліквідності для його сплати у податковому періоді, тому доходи 

від капіталу оподатковуються після реалізації активу; при цьому висока про-

гресивна ставка стимулює платника утримуватися від його реалізації та ство-

рює ефект блокування (lock-in effects)1 [94, с. 439; 96, с. 4].  

До того ж, при всеосяжній концепції відмічається деформація оподатку-

вання доходів від капіталу при інфляційних процесах. Облік доходів базується 

на їх ринковій вартості, яка до реалізації може змінюватися за рахунок інфля-

ційної доплати, що коригує реальну вартість активу. Тому податок стягується 

з номінальної вартості доходів від капіталу у складі всеохоплюючого доходу 

                                                             
1 Ефект блокування (lock-in effects) – вплив, який чинить оподаткування реалізованого приросту капі-

талу; виражається у прагненні платників податків якомога менше продавати активи. 
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за граничною ставкою прогресивної шкали [94, с. 439; 96, с. 4]. Оскільки спла-

чений податок істотно вищий від встановленого, це призводить до ухилення 

від сплати податку на доходи фізичних осіб.     

Також  економісти вказують на відсутність диференціації доходів зале-

жно від їх джерела. Всеосяжна концепція не відмежовує за джерелами похо-

дження доходи від праці та доходи від капіталу, які еквівалентні поточному та 

майбутньому споживанню, а розглядає їх однаково [96, с. 3-4]. Тому дохід від 

капіталу фізичної особи оподатковується як дохід поточного та майбутнього 

періоду. 

З цього витікає наступний недолік – подвійне оподаткування ПДФО до-

ходів від капіталу фізичної особи. Вперше доходи від капіталу оподаткову-

ються у складі всеосяжного доходу, коли їх отримано, а вдруге, коли отримано 

процентний дохід від інвестицій [93, с. 17-18]. Це є прийнятним у межах логіки 

всеосяжної концепції, але знижує стимули до інвестування фізичних осіб та 

сприяє виведенню активів, знижуючи формування капіталу у приватному сек-

торі. Крім того, такі форми доходів від капіталу, як приріст капіталу та диві-

денди, оподатковуються як на рівні підприємства, так і на рівні фізичної особи, 

що також призводить до їх подвійного оподаткування.   

Крім цього, всеосяжна концепція сприяє відтоку капіталу з країни через 

застосування при оподаткуванні максимальної ставки для всіх видів доходу. 

За дослідженнями зарубіжних вчених [93; 94; 96; 98], коли внутрішня ставка 

ПДФО країни на доходи від капіталу фізичних осіб висока, це змушує плат-

ника переміщувати свій капітал у країни з низькою ставкою. Також прогреси-

вна ставка всеосяжної податкової системи ускладнює податкове адміністру-

вання та збільшує витрати на нього, що теж є значним мінусом концепції. 

Отже, незважаючи на широке теоретичне дослідження концепції, на 

практиці перелічені переваги та недоліки не сприяють її повному впрова-

дженню країнами. Причина в тому, що всеосяжний дохід порушує справедли-

вість оподаткування та створює значне навантаження на платників з низькими 

доходами, сім'ї з дітьми, платників, що отримують благодійну допомогу чи 
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мають значні витрати на медицину. До того ж, висока ставка на доходи від 

капіталу знижує стимули до інвестицій фізичних осіб, в тому числі зарубіж-

них. 

Проблеми з практичною реалізацією податку на всеосяжний дохід та ак-

тивізація міжнародної мобільності капіталу призвели до того, що країни стали 

віддавати перевагу двоїстій концепції прибуткового оподаткування. Вперше її 

було реалізовано шляхом податкових реформ у 1980-1990 рр. країнами Півні-

чної Європи (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія) у прагненні до нейтрально-

сті податкової системи та залучення зарубіжного капіталу.  

Запропонував двоїсту концепцію датський економіст Н. Ч. Нілсен. Його 

ідея полягала в усуненні подвійного оподаткування доходів від капіталу без 

ризику нестачі надходжень до бюджету. Тому було запропоновано ввести пло-

ску ставку на доходи від капіталу фізичних осіб у поєднанні з прогресивною 

ставкою на інші доходи. Тобто усі доходи платника податку було запропоно-

вано поділити на дві окремі бази – труд і капітал. За концепцією, ставка пода-

тку на доходи від капіталу фізичних осіб має бути зафіксована на рівні податку 

на прибуток підприємств та відповідати мінімальній ставці прогресивної 

шкали оподаткування трудових доходів2 [96, с. 2; 99, с. 58-61]. 

З одного боку, скандинавська двоїста концепція передбачає максима-

льно широку базу оподаткування доходів від капіталу фізичних осіб, що додає 

їй більшої нейтральності. Вона включає наступні компоненти: дивіденди, від-

сотки, приріст капіталу, рентний дохід, роялті, приріст вартості майна, дохід 

від оренди власного житла, дохід суб'єктів підприємницької діяльності від 

вкладеного капіталу [96, с. 2-3]. До визначеної бази застосовується єдина пло-

ска ставка, тому всі доходи від капіталу оподатковуються один раз.  

З іншого боку, концепція передбачає прогресивну шкалу ставок для бази 

оподаткування трудових доходів, яка вміщує доходи у вигляді заробітної 

плати, але на відміну від всеосяжної, допускає вилучати пенсійні виплати та 

                                                             
2 На практиці більшість країн не застосовує "чисту" двоїсту концепцію. Тобто ставки на доходи від 

капіталу, корпоративного податку та мінімальної на трудові доходи не завжди одного розміру, а доходи від 

капіталу, що перевищують встановлену суму, часто оподатковуються за більш високою ставкою. 
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соціальні трансферти. Також, концепцією передбачено застосування податко-

вих пільг та різних вирахувань з бази з метою дотримання горизонтальної 

справедливості для певних соціальних категорій осіб та вертикальної справе-

дливості за рахунок додаткової прогресії ставок для осіб з високим рівнем до-

ходів [94, с. 5-6; 96, с. 7]. 

Слід зазначити, що за двоїстої системи доходи суб'єктів підприємниць-

кої діяльності також поділяються на дві бази. Тому доходи від капіталу, що 

інвестовані самозайнятою особою у власне підприємство, оподатковуються за 

плоскою ставкою, а доходи отримані нею від трудової діяльності – за прогре-

сивною [94, с. 6].  

Враховуючи особливості двоїстої концепції простежено зміни в оподат-

куванні ПДФО доходів від капіталу фізичних осіб та їхній взаємозв’язок з по-

датком на прибуток підприємств (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Взаємозв'язок двоїстої концепції з податком на прибуток підприємств за ви-

дами доходів 

 

Трудові доходи  

фізичних осіб 

Доходи від капіталу фізичних осіб, у т. ч.: 

доходи від  

приросту капіталу 

та дивіденди 

інші доходи  

від капіталу  

Двоїста концепція (dual income taxation) 

Суть концепції: Трудові доходи та доходи від капіталу представлені у вигляді окремих 

податкових баз. Трудові доходи оподатковуються за прогресивною ставкою доходи від 

капіталу – за плоскою. 

Історія виникнення: Запропонована датським економістом Н. Ч. Нілсеном у 1980 р. з ме-

тою збільшення міжнародної мобільності капіталу. Введена у 1987 р. в Данії, потім краї-

нах Північної Європи (Норвегії, Швеції, Фінляндії) у 1990-х рр. 

База ПДФО Оподатковуються  Оподатковуються Оподатковуються 

Ставка ПДФО Прогресивна  Плоска Плоска 

Податок на прибу-

ток корпорації 
–   Оподатковуються Не оподатковуються   

Складено автором за [99, с. 57-61]. 

  

На основі даних табл. 1.2 можна відмітити, що оподаткування доходів 

фізичних осіб при двоїстій концепції значно відрізняється від оподаткування 
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при всеосяжній. По-перше, розділенням їх на дві податкові бази, по-друге, за-

стосуванням різних ставок ПДФО до них. Це виключає оподатковування ди-

відендів та приросту капіталу двічі, тобто доходів поточного та майбутнього 

періоду. Однак, як і при всеосяжній концепції, вони підлягають подвійному 

оподаткуванню – податком на прибуток підприємств та ПДФО.  

Двоїста концепція стала альтернативою для країн, що бажали відійти від 

всеосяжної концепції, але не наважувалися впровадити плоску через ризик не-

достатніх податкових надходжень до бюджету та проблем у сфері перерозпо-

ділу доходів. На підтвердження досконалості цієї концепції економістами на-

водяться такі аргументи.  

Вагомою перевагою двоїстої концепції є дотримання соціальної справе-

дливості за критеріями вертикальної та горизонтальної рівності. Відповідність 

першому критерію відбувається за рахунок прогресивної ставки оподатку-

вання трудових доходів, другому – за рахунок плоскої ставки податку на ши-

року базу доходів від капіталу [96, с. 7]. Так шляхом прогресивності зберіга-

ється перерозподільна функція податку, а шляхом пропорційності, якщо розг-

лядати податок за принципом оподаткування протягом життєвого циклу, – ви-

ключається створення додаткового податкового тягаря тим, хто інвестує. 

До того ж, економісти позиціонують концепцію як нейтральну. Деякі 

види доходів від капіталу (наприклад, приріст капіталу, проценти), які важко 

оподатковувати, за прогресивної ставки всеосяжної концепції неможливо 

включити до податкової бази, що призводить до певних деформацій в оподат-

куванні. Плоска ставка на доходи від капіталу при двоїстій концепції дозволяє 

включати їх до податкової бази, тим самим зменшуючи цю деформацію [96, 

с. 7]. Відповідно, це створює певну ступінь нейтральності податкової системи, 

але не дозволяє вважати її повністю нейтральною. 

Згідно з тим, що двоїста концепція передбачає плоску ставку на доходи 

від капіталу, вона дещо спрощує податкове адміністрування та знижує витрати 

на нього [96, с. 8], що є її додатковою перевагою.   
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Також економісти відзначають зменшення недооцінки доходів від капі-

талу при двоїстій податковій системі. Оскільки оподаткування таких доходів 

відбувається після реалізації активів, застосування плоскої невисокої ставки 

не призводить до навмисного стримування платника від реалізації активу та 

дозволяє уникати ефекту блокування (lock-in effects), чого не можливо було 

досягнути при застосуванні високої ставки [96, с. 7]. Отже, виключається мо-

жливість недоотримання податкових надходжень до бюджету.  

Ще одним аргументом на користь концепції вважається відсутність де-

формації оподаткування доходів від капіталу при інфляції. Тобто оподатку-

вання за плоскою низькою ставкою повного номінального доходу платника від 

капіталу, з урахуванням інфляційної доплати, яка компенсує викривлення їх 

реальної вартості, не створює йому додаткового податкового тягаря [96, с. 7]. 

Це дозволяє мінімізувати ризик ухилення платників від сплати податку. 

Крім того, плоска ставка на доходи від капіталу не дає можливості інве-

сторам з високими доходами зменшити суми сплати податку, міняючи форму 

зберігання активів на більш вигідну, як при всеосяжній концепції – коли мо-

жна обрати форму доходу у вигляді приросту капіталу для відстрочки сплати 

податку до моменту продажу активу [96, с. 7-8]. 

Наступною перевагою двоїстої концепції є відсутність подвійного опо-

даткування доходів від капіталу протягом життєвого циклу. Оскільки вони 

сформовані за рахунок заощаджень з трудового доходу, їх оподаткування ра-

зом з ним за прогресивною ставкою призводить до подвійного оподаткування 

впродовж життя [100, с. 7]. Двоїста концепція з окремою базою для доходів 

від капіталу та плоскою податковою ставкою вирішує цю проблему, зберіга-

ючи стимули фізичних осіб до інвестування. Але доходи у вигляді дивідендів 

та приросту капіталу продовжують оподатковуватися податком на прибуток 

підприємств.  

Незаперечним аргументом на користь двоїстої концепції є скорочення 

відтоку капіталу з країни. Зниження внутрішньої ставки ПДФО на доходи від 
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капіталу фізичних осіб сприяє залученню іноземних інвестицій та значно зме-

ншує його відтік з країни [96, с. 7, 9]. Саме для вирішення цієї проблеми було 

створено окрему податкову базу для доходів від капіталу та встановлено пло-

ску невисоку внутрішню ставку на рівні ставки податку на доходи підпри-

ємств.  

Незважаючи на перелічені переваги двоїстої концепції, скандинавські 

країни на практиці стикнулися з деякими проблемами діючого податкового ре-

жиму.   

Як і при всеосяжній концепції, вченими відмічаються труднощі у дифе-

ренціації джерел доходу податкової бази. По-перше, важко виміряти такі до-

ходи як пенсійні заощадження, повернення від інвестицій у людський капітал 

та інші, що належать до споживчих витрат та не підлягають оподаткуванню. 

По-друге, складно виміряти усі компоненти доходів від капіталу. Наприклад, 

неможливо чітко визначити доходи від деяких активів – дохід від нерухомості, 

процентний дохід, або приріст капіталу, які коригуються на інфляцію [96, с. 8]. 

Отже, визначення податкової бази є не таким простим.  

Значною проблемою є складнощі у диференціації доходів суб'єктів під-

приємницької діяльності. Специфіка роботи підприємців така, що частину їх-

нього доходу потрібно розглядати як трудовий, а частину – як повернення від 

інвестицій у власний бізнес. Якщо усі доходи оподаткувати за прогресивною 

ставкою, доходи від капіталу власного бізнесу будуть перевантажені. Оподат-

кування усіх доходів підприємців за плоскою ставкою позбавить прогресивно-

сті трудові доходи [100, с. 9]. Оскільки години роботи самозайнятої особи не-

можливо контролювати, у податкових органів виникають проблеми з визна-

ченням податкової бази, що веде до деформацій при оподаткуванні. 

Звідси витікає проблема трансформації суб'єктами підприємницької дія-

льності трудових доходів у доходи від капіталу. Оскільки важко виміряти який 

дохід є трудовим, а який інвестиційним в особистому бізнесі, у самозайнятих 

осіб виникає стимул відносити більшу частину свого доходу до доходів від 
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капіталу для зменшення суми податку, якщо розмір доходу не відповідає ни-

жній межі прогресивної шкали на трудовий дохід [96, с. 8]. Ухилення від 

сплати податку зменшують податкові надходження до бюджету. 

Отже, двоїста концепція у порівнянні з всеосяжною характеризується бі-

льшою простотою в оподаткуванні, має більше можливостей для дотримання 

принципу соціальної справедливості, не створює додаткового податкового тя-

гаря платникам податку, усуваючи можливості для ухилення від його сплати. 

Також знижуються ризики відтоку капіталу з країни в умовах зростаючої мо-

більності капіталу через низьку ставку та однакове оподаткування усіх видів 

доходів від капіталу. Проте деякі економісти [96, с. 9] вважають, що двоїста 

система може не врегулювати проблему відтоку капіталу. Оскільки причина 

може бути не в низькій ставці на доходи від капіталу, а в необхідності опода-

ткування їх ближче до джерела, тобто на рівні підприємства.     

Спрощення адміністративного процесу оподаткування та формування 

капіталу фізичних осіб, досягнення більшої ефективності податкової системи 

стали метою та поштовхом для створення плоскої концепції, яку сформулю-

вали американські вчені Р. Е. Хол та А. Рабушка для реформування податкової 

системи США. В основі концепції покладено принцип податку на споживання 

(consumption tax), тобто оподатковуються доходи за мінусом інвестицій. Ав-

тори вважають, що оподатковуватися має тільки те, що отримується від капі-

талу, а не те, що вкладається у нього [101, с. 148; 102, с. 2-3]. Так, податковий 

тягар переноситься на споживання, що стимулює накопичення капіталу. 

Незважаючи на те, що концепція передбачає єдину низьку ставку 19% 

на всеосяжний дохід, вчені пропонують розділити доходи на дві категорії в 

рамках єдиної податкової системи: дохід фізичної особи та дохід бізнесу (до-

хід фізичних осіб від капіталу). Суть цього полягає в тому, щоб оподаткову-

вати доходи тільки один раз та якомога ближче до їх джерела [101, с. 148; 102, 

с. 3]. Тобто, доходи бізнесу оподатковувати на корпоративному рівні, особисті 

– на рівні фізичної особи. 
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За плоскою концепцією податкова база визначається просто, вона скла-

дається з усіх доходів фізичної особи від трудової діяльності та пенсій за ви-

ключенням суми сімейних пільг. Внески на пенсійне забезпечення та інші його 

форми, що виплачуються роботодавцем або державою, не враховуються. 

Тобто, окрім сімейних пільг не передбачено ніяких податкових преференцій. 

Після цього базовий дохід оподатковується за плоскою ставкою 19%  [101, 

с. 149; 102, с. 4, 7, 90]. Основна ідея Хола та Рабушки – сімейні пільги додають 

прогресивності при пропорційній ставці, але не дискредитують осіб з низьким 

доходами. Тут враховуються тільки трудові доходи фізичних осіб, інші ком-

поненти доходів (дивіденди, приріст капіталу) оподатковуються як доходи бі-

знесу. 

Оподаткування доходів бізнесу являє собою заміну податку на прибуток 

підприємств та охоплює як доходи підприємства, так і доходи фізичних осіб 

від капіталу. Оскільки фізичні особи або споживають, або інвестують, то вчені 

вважають, що ефективніше оподатковувати споживання та не заважати фор-

муванню їхнього капіталу. Тому концепція передбачає оподаткування інвес-

тицій фізичних осіб не як індивідуального доходу, а як доходу підприємства. 

Тобто, доходи фізичних осіб від капіталу не оподатковуються [101, с. 149].   

Взаємозв'язок плоскої концепції з податком на прибуток підприємств за-

значено у табл. 1.3.  

Як видно з табл. 1.3, принцип оподаткування доходів від капіталу при 

плоскій концепції повністю відрізняється від принципу попередніх концепцій. 

Так, доходи фізичної особи у вигляді дивідендів та приросту капіталу не опо-

датковуються ПДФО, оскільки вони враховуються у складі доходів підприєм-

ства. Усі інші індивідуальні доходи є базою оподаткування ПДФО.   

На думку авторів плоскої концепції, вона може справити позитивний 

вплив на розвиток економіки, спростити оподаткування, стимулювати до 

праці та до інвестування фізичних осіб. Їхня ідея підтверджується суттєвими 

перевагами. 
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 Таблиця 1.3 

Взаємозв'язок плоскої концепції з податком на прибуток підприємств за ви-

дами доходів 

 

Трудові доходи  

фізичних осіб 

Доходи від капіталу фізичних осіб, у т. ч.: 

доходи від  

приросту капіталу 

та дивіденди 

інші доходи  

від капіталу  

Плоска концепція (flat income taxation) 

Суть концепції: Податкова система представлена двома податковими базами: трудовий 

дохід та інвестиційний (дохід від капіталу). Оподатковуються за однією і тією ж ставкою. 

Історія виникнення: Сформульована американськими вченими Р. Е. Холом та А. Рабуш-

кою у 1981 р. (з доповненнями у 1995 р.) для реформування податкової системи США. 

База ПДФО 
Оподатковуються  

Не  

оподатковуються 
Оподатковуються 

Ставка ПДФО Плоска 0% Плоска 

Податок на прибу-

ток корпорації 
– Оподатковуються Не оподатковуються   

Складено автором за [101, с. 148-149; 102, с. 4-8]. 

 

Незаперечним аргументом на її користь є доволі широка податкова база, 

яка визначається просто – сума доходів у вигляді заробітної плати та пенсій за 

вирахуванням сімейних пільг та інвестицій фізичних осіб [102, с. 79, 90].  

Не менш вагомим аргументом є заощадження бюджетних коштів за ра-

хунок зниження витрат на податкове адміністрування [101, с. 146-147; 102, 

с. 82]. Концепція передбачає скорочення вирахувань і різних виключень із по-

даткової бази, чим спрощує процес збору та сплати податків і знижує витрати 

на нього. 

Також, плоска концепція дозволяє дотримуватися соціальної справедли-

вості за критерієм горизонтальної рівності за допомогою єдиної ставки на всі 

доходи, яка забезпечує пропорційне оподаткування доходів платників [101, 

с. 147; 102, с. 79]. Так, платники з однаковим доходом оподатковуються одна-

ково, після чого у них залишається однаковий розмір доходу. 

До того ж, плоска концепція забезпечує вертикальну рівність. Оскільки 

для платників з високим рівнем доходів пропорційна ставка стає регресивною, 

після оподаткування в них залишається більше чистого доходу. Концепція 
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Хола-Рабушки додає прогресивності введенням сімейних пільг, що представ-

лені як виключення з доходу осіб з низькими доходами, чим усуває податкове 

навантаження на них, а платники з високими доходами сплачують максима-

льні 19% податку [101, с. 149; 102, с. 81].  

Крім того, концепція запобігає трансформації одних доходів в інші пла-

тниками податку за рахунок широкої бази та єдиної ставки на всі види доходів. 

Трансформація відбувається, коли застосовуються різні ставки до різних форм 

доходів, а платники прагнуть зменшити суму податку. Наприклад, підприємс-

тво виплачує інвесторам більшу заробітну плату замість дивідендів, оскільки 

вони оподатковуються двічі. Або надають соціальне забезпечення у складі 

трудових доходів, яке вираховується з податкової бази та інше [102, с. 79-80].  

Те ж саме стосується переміщення самозайнятими особами своїх дохо-

дів із категорії трудових до категорії доходів від капіталу та навпаки. При пло-

скій концепції в цьому немає сенсу, оскільки перші оподатковуються ПДФО, 

другі – податком на прибуток підприємств за однаковою ставкою. 

Основним аргументом вчених у підтримку концепції стало те, що вона 

виключає подвійне оподаткування доходів від капіталу (дивідендів та приро-

сту капіталу) на відміну від попередніх концепцій. Згідно суті концепції Хола-

Рабушки, такі доходи оподатковуються тільки при їх виникненні [101, с. 147], 

тобто податком на прибуток підприємств.   

З попереднього аргументу витікає наступний – плоска податкова сис-

тема стимулює заощадження та інвестиції фізичних осіб. Оскільки їх доходи 

від капіталу не підлягають оподаткуванню ПДФО, це сприяє формуванню ка-

піталу фізичних осіб та збільшенню їх активності до інвестування. Підви-

щення загального стимулу до інвестування може сприяти залученню інвести-

цій у більш затребувані галузі, наприклад, у Індустрію 4.0. 

Важливою перевагою концепції є те, що її застосування сприяє притоку 

капіталу в країну. Завдяки низькій єдиній ставці та відсутності оподаткування 

інвестиційних доходів фізичних осіб, знижується ризик переміщення ними ка-
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піталу в інші країни з метою пошуку вигідніших умов та зростає обсяг зарубі-

жних інвестицій, підвищуючи міжнародну конкурентоспроможність країни 

[101, с. 147]. Все це може сприяти прискоренню розвитку Індустрії 4.0.  

До недоліків плоскої концепції відносять можливе зменшення обсягів 

податкових надходжень до бюджету за рахунок низької плоскої ставки та зві-

льнення від податку інвестиційного доходу фізичних осіб [101, с. 145-146]. Не-

зважаючи на ствердження засновників концепції, що через механізм прогре-

сивності, який вбудовано у пропорційний податок, такої загрози не передба-

чається, все ж таки виключати цього не варто, принаймні у перші роки впро-

вадження.  

На основі аналізу плоскої концепції можна зробити висновок, що теоре-

тично вона найбільш відповідає фундаментальним принципам оптимального 

оподаткування та має більше переваг для її застосування. Попри це на практиці 

країни не впроваджують концепцію повністю. Багато з них реалізували її час-

тково, наприклад, тільки для індивідуальних доходів, але без змін в оподатку-

ванні доходів підприємств [102, с. 212]. Таким чином, дохід фізичних осіб від 

дивідендів продовжує оподатковуватися двічі, на індивідуальному та на кор-

поративному рівні. 

Аналіз теоретичних концепцій оподаткування доходів фізичних осіб по-

казав, що під впливом розвитку світової економіки їх суть постійно змінюва-

лася – змінювалася податкова база, ставки, підходи до взаємозв'язку з подат-

ком на прибуток підприємств. Останньою в економічній теорії була сформо-

вана плоска концепція, автори якої постаралися уникнути недоліків поперед-

ніх концепцій та створити таку систему оподаткування доходів, що має ши-

року базу, не створює надмірного податкового тягаря на платників через ни-

зьку ставку податку, є більш гнучкою в оподаткуванні інвестиційних доходів 

платника.  

Виходячи з цього, можна припустити, що дієвим методом індивідуаль-

ного прибуткового оподаткування в сучасних умовах становлення Індустрії 

4.0 та формування STEM-персоналу може стати плоска концепція. На її основі 
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держава може створити податкові стимули для залучення людей до вищої 

освіти та отримання ними сучасних спеціальних знань та навичок, що сприя-

тиме стимулюванню розвитку людського капіталу. До того ж, звільнення від 

оподаткування дивідендів при плоскій концепції може сприяти залученню ві-

тчизняних та зарубіжних інвестицій у промисловість, чим прискорить її роз-

виток. Оскільки ця гіпотеза потребує аналітичного обґрунтування, є необхід-

ним аналіз діючих систем індивідуального прибуткового оподаткування в за-

рубіжних країнах.  

 

 

1.2.2. Зарубіжний досвід застосування прибуткового податку для стиму-

лювання розвитку людського капіталу 

 

На практиці країни можуть адаптувати теоретичні концепції під свої ін-

ституційні та економічні умови, під власні потреби та вимоги щодо системи 

індивідуального прибуткового оподаткування, під зміни у сучасній економіці. 

Однак не всі концепції можуть підходити країнам, що розвиваються, оскільки 

вони відрізняються від розвинутих тим, що націлені на швидкий результат, 

мають менші фінансові можливості, інше інституційне середовище. Тому вони 

стикаються зі значними проблемами при реформуванні податкової системи 

[103, с. 217]. Але технологічні та глобалізаційні процеси вимагають від них 

також змін в оподаткуванні, що створює додаткові складнощі у виборі дієвої 

податкової системи. 

При дослідженні зарубіжного досвіду стимулювання розвитку STEM-

персоналу (висококваліфікованого персоналу з сучасними навичками) для 

смарт-промисловості за рахунок ПДФО було оцінено позиції країн, що пред-

ставлені у міжнародних рейтингах The Global Human Capital Report, Interna-

tional Tax Competitiveness Index, The Global Competitiveness Report  [104; 105; 

106], індекси яких характеризують їх технологічний розвиток, рівень освіти 
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населення, конкурентоспроможність системи ПДФО. З усіх представлених у 

рейтингах країн, тільки 38 мають індекси по обраних показниках (табл. 1.4).  

Для простеження причинно-наслідкового зв’язку між індексами табл. 

1.4 і визначення впливу показників оподаткування на показники технологіч-

ного розвитку та рівня освіти проведено лінійний парний регресійний аналіз 

35 країн за допомогою пакету аналізу MS Excel. Оскільки Україна, КНР та 

В’єтнам не мають індексів за показником конкурентоспроможності системи 

ПДФО, їх не враховано у регресійному аналізі. 

Лінійний парний регресійний аналіз показав наступні результати: 

при визначенні залежності індексу технологічної готовності (залежної 

змінної) від індексу конкурентоспроможності прибуткового оподаткування 

трудових доходів (незалежної змінної) отримано коефіцієнт кореляції r = 0,22, 

коефіцієнт детермінації R2 = 0,05, а при визначенні залежності від індексу кон-

курентоспроможності прибуткового оподаткування доходів від капіталу r = 

0,28, R2 = 0,08; їхні значення вказують на відсутність взаємозв’язку – 22% і 

28% відповідно та на незначний вплив кожного індексу оподаткування на ін-

декс технологічної готовності – 5% і 8% відповідно. Розраховані за F-крите-

рієм Фішера значущості F = 0,21 та F = 0,1 для кожної парної регресії (>α = 

0,05) підтверджують, що отриманий результат регресії є статистично незначу-

щим; 

при визначенні залежності індексу інновацій від індексу конкуренто-

спроможності прибуткового оподаткування трудових доходів отримано зна-

чення r = 0,46, R2 = 0,21, а при визначенні залежності від індексу конкуренто-

спроможності прибуткового оподаткування доходів від капіталу r = 0,33, R2 = 

0,11, які вказують на слабкий взаємозв’язок – 46% і 33% відповідно та на не-

значний рівень впливу кожного індексу оподаткування на індекс інновацій 

процент – 21% і 11% відповідно. Значущості  F = 0,01 та F = 0,04 для кожної 

регресії (<α = 0,05) вказують на те, що отриманий результат регресії є статис-

тично значущим з вірогідністю похибки до 5%; 
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при визначенні залежності індексу вищої освіти та навчання від індексу 

конкурентоспроможності прибуткового оподаткування трудових доходів r = 

0,22, R2 = 0,05, а при визначенні залежності від індексу конкурентоспромож-

ності прибуткового оподаткування доходів від капіталу r = 0,37, R2 = 0,14, що 

вказує на слабкий взаємозв’язок – 22% і 37% відповідно та на незначний рівень 

впливу кожного індексу оподаткування на індекс вищої освіти та навчання –

5% і 14% відповідно. Розраховані результати значущостей F = 0,21 та F = 0,03, 

при порівнянні з α, показують, що отриманий результат першої регресії є ста-

тистично незначущим, а другої – значущим з вірогідністю похибки до 5%; 

при визначенні залежності світового індексу людського капіталу від ін-

дексу конкурентоспроможності прибуткового оподаткування трудових дохо-

дів r = 0,31, R2 = 0,1, а при визначенні залежності від індексу конкурентоспро-

можності прибуткового оподаткування доходів від капіталу r = 0,34, R2 = 0,12; 

ці значення вказують на слабкий взаємозв’язок – 31% і 34% відповідно та на 

незначний рівень впливу кожного індексу оподаткування на світовий індекс 

людського капіталу – 1% і 12% відповідно. Розраховані F = 0,07 та F = 0,05, 

при порівнянні з α, показують, що отриманий результат першої регресії є ста-

тистично незначущим, а другої – значущим з вірогідністю похибки до 5%. 
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Таблиця 1.4 

Показники рейтингів конкурентоспроможності зарубіжних країн за 2017-2018 рр. 3 

 

Технологічний розвиток Рівень освіти Оподаткування4 

Індекс 
технологічної 

готовності 
(Technological 

readiness) 

Індекс 
інновацій 

(Innovation) 

Індекс 
вищої освіти та 

навчання (Higher 
education and 

training) 

Світовий індекс люд-
ського капіталу (ноу-
хау субіндекс) (Global 
Human Capital Index 

(Know-how subindex)) 

Індекс міжнародної конку-
рентоспроможності прибу-

ткового оподаткування 
трудових доходів 

(International Tax Competi-
tiveness Index Income Tax) 

Індекс міжнародної конку-
рентоспроможності прибут-
кового оподаткування дохо-
дів від капіталу (International 

Tax Competitiveness Index 
Capital Gains/Dividends) 

1 2 3 4 5 6 7 

Країни з високим рівнем доходу на душу населення (від 12056 дол. США і вище)5 

Австралія 0,20 0,20 0,07 0,22 0,69 0,66 

Австрія 0,12 0,09 0,12 0,08 0,49 0,80 

Бельгія 0,14 0,12 0,08 0,12 0,60 0,26 

Великобританія 0,03 0,09 0,15 0,08 0,74 0,89 

Греція 0,36 0,55 0,32 0,27 0,71 0,40 

Данія 0,09 0,07 0,04 0,04 0,57 0,97 

Естонія 0,15 0,22 0,14 0,20 0,06 0,31 

Ізраїль 0,05 0,02 0,15 0,06 0,97 0,49 

Ірландія 0,13 0,14 0,07 0,12 0,91 1,00 

Ісландія 0,07 0,18 0,09 0,04 0,26 0,57 

Іспанія 0,20 0,31 0,20 0,24 0,23 0,60 

Італія 0,30 0,25 0,30 0,18 0,46 0,71 

                                                             
3За кожним із показників досліджувалася різна кількість країн, тому країни з однаковим значенням індексу за різними показниками не можуть бути рівнозначними. Для можливості зістав-

лення показників, кількість країн у рейтингу представлено як умовну одиницю і всі індекси переведені в єдину одиницю виміру за шкалою від 0 до 1. Значення близькі до нуля є вищими, а значення 

близькі до одиниці – нижчими. Розрахунок за кожним показником здійснювався шляхом ділення індексу кожної країни на кількість країн по ньому. Наприклад, 35-у позицію займає Португалія за 

світовим індексом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового оподаткування трудових доходів з 35 країн і Греція за субіндексом ноу-хау світового індексу людського капіталу з 130 країн. 

Переведення індексу цих країн в єдину одиницю виміру проводиться діленням 35-й позиції за кожним показником на кількість досліджуваних у ній країн (Португалія – 35:35 = 1; Греція – 35:130 = 
0,27). Так, країни з однією і тією ж 35-ю позицією за різними показниками, при переведенні їх в порівнянність мають вже не однакові позиції. 

4 Визначальними критеріями розрахунку індексів в довіднику International Tax Competitiveness Index 2018 були: ступінь прогресивності ставки прибуткового податку, ступінь подвійного 

оподаткування доходів і складність податкової системи. Вище оцінюється більш низький їх рівень.  
5 За даними глобального рейтингу економік країн світу за показником валового національного доходу на душу населення. Розраховано The World Bank [107]. 



63 
 

Канада 0,17 0,17 0,09 0,15 0,51 0,91 

Корея 0,21 0,13 0,18 0,19 0,40 0,29 

Латвія 0,27 0,61 0,31 0,32 0,03 0,31 

Люксембург 0,01 0,11 0,36 0,07 0,54 0,09 

Нідерланди 0,02 0,04 0,03 0,09 0,66 0,14 

Німеччина 0,06 0,04 0,11 0,05 0,29 0,74 

Нова Зеландія 0,09 0,15 0,05 0,17 0,34 0,03 

Норвегія 0,08 0,10 0,06 0,05 0,37 0,77 

Польща 0,34 0,43 0,30 0,18 0,14 0,51 

Португалія 0,19 0,23 0,25 0,21 1,00 0,46 

Словаччина 0,31 0,49 0,45 0,26 0,17 0,37 

Словенія 0,26 0,26 0,18 0,14 0,77 0,14 

США 0,04 0,01 0,02 0,10 0,80 0,69 

Угорщина 0,29 0,45 0,53 0,28 0,09 0,40 

Фінляндія 0,12 0,03 0,01 0,02 0,83 0,86 

Франція 0,15 0,12 0,16 0,11 0,94 0,94 

Чехія 0,24 0,26 0,20 0,16 0,11 0,23 

Чилі 0,28 0,38 0,19 0,50 0,20 0,63 

Швейцарія 0,01 0,01 0,04 0,01 0,43 0,11 

Швеція 0,04 0,05 0,13 0,02 0,63 0,83 

Японія 0,11 0,06 0,17 0,15 0,86 0,54 

Країни з вищим за середній рівнем доходу на душу населення (від 3896 до 12055 дол. США) 

КНР 0,53 0,20 0,34 0,34 н/д н/д 

Туреччина 0,45 0,50 0,35 0,45 0,31 0,06 

Мексика 0,52 0,41 0,60 0,37 0,89 0,20 

Країни з нижчим за середній рівнем доходу на душу населення (від 996 до 3895 дол. США) 

В’єтнам 0,23 0,52 0,61 0,92 н/д н/д 

Україна 0,34 0,45 0,26 0,29 н/д н/д 

Розраховано за даними [104; 105; 106] 
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Отже, за даними регресійного аналізу (табл. 1.4) можна визначити, що 

не існує чіткого зв’язку між індексами конкурентоспроможності системи 

ПДФО та технологічним розвитком і розвитком освіти у розглянутих країнах. 

І це має пояснення. По-перше, конкурентоспроможність податкової системи 

багато в чому залежить від обраних підходів (концепцій) індивідуального при-

буткового оподаткування, ставки податку, способів нарахування та сплати по-

датку, які не відображають здатності системи ПДФО стимулювати витрати на 

освіту. По-друге, чим вищою є ставка податку, тим, навпаки, сильнішими мо-

жуть бути стимули, які пропонує система ПДФО за рахунок пільг та префере-

нцій.  

Такі висновки потребують більш детального аналізу систем ПДФО, на-

явності пільг та преференцій з податку, а також аналізу положень державних 

програм з розвитку висококваліфікованого персоналу у зарубіжних країнах.  

Далі розглянуто системи прибуткового оподаткування доходів фізичних 

осіб зарубіжних країн з позиції стимулювання освіти. З числа країн з високими 

індексами (табл. 1.4) для аналізу відібрано ті, що відносяться до різних теоре-

тичних концепцій індивідуального прибуткового оподаткування, та порів-

няно, як в умовах кожної концепції країни стимулюють отримання освіти за 

допомогою податкових пільг і державних програм, а також – STEM-освіти в 

рамках загальних пільг на освіту. Як приклад країни, що розвивається, розгля-

нуто КНР.  

Естонія 

Країна виділяється своєю альтернативною податковою системою та ак-

тивною цифровізацією навчального процесу на всіх рівнях освіти з дошкільної 

до вищої. У міжнародних рейтингах (табл. 1.4) Естонія зайняла високі позиції 

за всіма індексами: за індексом технологічної готовності – 0,15, за індексом 

інновацій – 0,22, за індексом вищої освіти та навчання – 0,14,  за світовим ін-

дексом людського капіталу (ноу-хау субіндекс) – 0,2, за індексом міжнародної 

конкурентоспроможності прибуткового оподаткування трудових доходів – 
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0,06, за індексом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового опода-

ткування доходів від капіталу – 0,31.  

В основу податкової системи Естонії покладено плоску концепцію 

Р. Е. Хола та А. Рабушки. Її впровадження проходило в два етапи: у 1994 р. 

було введено однакову плоску ставку на податок з доходів фізичних осіб та 

податок на прибуток; у 2000 р. у результаті введення податку на виведений 

капітал від податку було звільнено дивіденди фізичних осіб [108]. Податкову 

систему Естонії станом на 2018 р. представлено на рис. 1.1.  

  

 

 

 

 

Рис. 1.1. Система ПДФО в Естонії. 

Складено за даними [109, с. 45-47; 110]. 

 

З рис. 1.1 видно, що податкова система Естонії передбачає єдину плоску 

ставку на всі трудові доходи фізичних осіб та повне звільнення від оподатку-

вання доходів від капіталу. Така податкова система має більш високу ступінь 

відповідності критеріям рейтингу, якими є низький рівень прогресивності ста-

вки прибуткового податку, рівень подвійного оподаткування доходів і склад-

ності податкової системи. Все це сприяло отриманню високих індексів за по-

казниками оподаткування.  

В Естонії податок з доходів фізичних осіб служить інструментом стиму-

лювання освіти для розвитку людського капіталу. У рамках загальних пільг на 

освіту, урядом передбачені податкові пільги та преференції з ПДФО для фор-

мування STEM-персоналу. Податкові пільги представлені у вигляді податко-

вих знижок (tax allowances)6 на витрати на освіту: 

віднімаються з оподатковуваного доходу всі витрати на навчання дітей 

резидентів до 26 років (§ 26 Income Tax Act); 

                                                             
6 Податкова знижка – вирахування законодавчо-встановленої суми із загального доходу до оподатку-

вання. 

Плоска концепція 

Трудові доходи 

Доходи від капіталу 

Ставка 20% 

Ставка 0% 

База 
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віднімаються з оподатковуваного доходу в розмірі 50% від доходу плат-

ника витрати на освіту, пов'язану з поточною професійною діяльністю [110; 

111, с. 43, 229].  

До того ж підлягають звільненню від ПДФО (§ 19 Income Tax Act): 

стипендії з державного бюджету для студентів очної форми навчання, 

інвалідів очної і заочної форми, для підготовки вчителів в області інформацій-

них технологій; 

стипендії від некомерційних фондів та об’єднань, від уряду іноземних 

держав у зв’язку з навчально-науковими дослідженнями; 

гранти, що виплачуються з державного бюджету, від некомерційних фо-

ндів та об’єднань, від уряду іноземних держав для здійснення наукової діяль-

ності [110; 112, с. 31]. 

Значний вплив на залучення персоналу до STEM-навчання має державна 

підтримка у вигляді державних програм. У 2013 р. в Естонії створено Фонд 

інформаційних технологій для освіти HITSA, який діє відповідно до The Esto-

nian Lifelong Learning Strategy 2020 [113]. Фонд підтримується та фінансується 

державою через Міністерство освіти і науки на основі партнерських відносин 

для забезпечення цифрових навичок на всіх рівнях освіти. Фонд HITSA реалі-

зує державні програми: 

ProgeTiger – з розвитку цифрових навичок дошкільної, шкільної, профе-

сійно-технічної освіти, підвищення компетенції вчителів, розповсюдження 

цифрових навчальних матеріалів. Програма орієнтована на інженерні науки, 

дизайн та технології, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

StudyITin.ee – з розвитку ІКТ у вищій освіті, яка базується на партнерстві 

між університетами, IT-компаніями та державою [114].  

Отже, незважаючи на плоску податкову систему з помірною ставкою  

податку на доходи фізичних осіб, в Естонії передбачено використання пільг та 

преференцій з ПДФО на освіту, фінансування державних програм з розвитку 

STEM-персоналу, які також залучують бізнес до участі в них. До того ж, за-

вдяки податку на виведений капітал, що стимулює реінвестування прибутку у 
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свій розвиток, бізнес має можливість збільшувати обсяги фінансування для 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації свого персоналу. 

Канада 

Канада позиціонує себе як країна зі значною кількістю персоналу з не-

обхідними цифровими навичками і планує незабаром стати лідером Індустрії 

4.0 [115]. Вона має високі значення індексів у міжнародних рейтингах (табл. 

1.4), окрім індексів за показниками оподаткування: за індексом технологічної 

готовності – 0,17, за індексом інновацій – 0,17, за індексом вищої освіти та 

навчання – 0,09, за світовим індексом людського капіталу (ноу-хау субіндекс) 

– 0,15, за індексом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового опо-

даткування трудових доходів – 0,51, за індексом міжнародної конкурентоспро-

можності прибуткового оподаткування доходів від капіталу – 0,91.  

Податкова система Канади заснована на всеосяжній концепції 

Р.М. Хейга та Х. Саймонса. Вперше її було запропоновано The Carter Royal 

Commission on Taxation у 1966 р. та частково реалізовано у 1972 р. [116, с. 3-

4]. Податкову систему Канади станом на 2018 р. представлено на рис. 1.2.  

 

 

 
 

 

Рис. 1.2. Система ПДФО в Канаді. 

Складено за даними [117]. 

 

Згідно рис. 1.2 в країні діє прогресивна шкала з високою ставкою пода-

тку на всі доходи платника незалежно від джерела їх отримання. Така система 

індивідуального прибуткового оподаткування країни має низьку ступінь від-

повідності критеріям рейтингу, тому отримала низькі індекси за показниками 

оподаткування. Але при системі з прогресивною податковою ставкою держава 

має більше можливостей для надання державних трансфертів.  

У Канаді є достатньо пільг та преференцій з ПДФО, які сприяють фор-

муванню STEM-персоналу. Вони представлені в рамках загальних пільг на 
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освіту у вигляді податкових кредитів (tax credit), що дозволяють зменшувати 

витрати на освіту: 

податковий кредит, що не відшкодовується (non-refundable tax credit)7 – 

зменшує податкове зобов’язання на 15% плати на отримання вищої освіти або 

професійної підготовки платника податку або членів його сім'ї. Невичерпана 

сума кредиту може бути перенесена на невизначений термін, поки її не буде 

вичерпано; 

податковий кредит, що не відшкодовується, для студентів – зменшує по-

даткове зобов’язання на 15% суми сплачених відсотків по студентському кре-

диту, податковий кредит може бути перенесеним на 5 років та переданим ін-

шому члену сім'ї [111, с. 230; 118]. 

Законодавством Канади передбачено звільнення від ПДФО: 

державних стипендій на отримання освіти студентів очної форми нав-

чання; 

державних стипендій на отримання освіти студентів заочної форми – зві-

льняються від податку в межах витрат на навчання та навчальні матеріали; 

грантів на дослідження – звільняються від оподаткування в межах ви-

трат на нього [111, с. 230; 119]. 

До того ж, у Канаді поширені державні програми розвитку STEM-пер-

соналу на всіх рівнях освіти. Федеральне агентство Natural Sciences and Engi-

neering Research Council Канади фінансує програми у сфері природничих наук 

та інженерії для студентів та викладачів професійно-технічної та вищої освіти, 

партнерські програми між університетами, промисловістю та державою для 

інвестування у науково-дослідні проекти та підготовку кадрів [120]. 

У 2017 р. було розроблено державну програму CanCode, що є частиною 

Canada’s Innovation and Skills Plan [121] та фінансується з державного бю-

джету. Програма спрямована на розвиток цифрових навичок у сфері STEM у 

                                                             
7 Податковий кредит, що не відшкодовується, зменшує податкове зобов’язання доки воно не дорівню-

ватиме нулю. Тобто платник отримує повернення тільки на суму податку, що має сплатити. 
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дошкільному та шкільному навчанні дітей при підготовці вчителів та їх про-

фесійного розвитку [122].  

Окрім державних програм з підтримки розвитку STEM-персоналу в кра-

їні розповсюджено фінансування STEM-освіти бізнесом у вигляді державно-

приватного партнерства. Так, компанія General Motors of Canada у партнерстві 

з державними навчальними закладами фінансує чисельні STEM-програми на 

рівні від шкільного до професійного та вищого навчання для каталізації роз-

витку STEM-персоналу [123]. 

Є очевидним, що висока ставка ПДФО дозволяє Канаді за рахунок пільг 

та преференцій створювати стимули для персоналу на отримання STEM-

освіти та запроваджувати державні програми. Також значну роль у стимулю-

ванні STEM-навчання відіграє зацікавленість бізнесу, який активно залуча-

ється до державно-приватного партнерства з метою задовольняти свою пот-

ребу у дефіциті STEM-персоналу. 

США 

США були першою країною, де для підвищення рівня національної 

освіти в 1958 р. ухваленням Закону про освіту для національної оборони 

(National Defense Education Act) було створено умови для розвитку навчання у 

галузі математики та природничих наук та запроваджено термін STEM [124, 

с.13]. В умовах розвитку Індустрії 4.0 країна продовжує притримуватися цього 

напряму.   

У міжнародних рейтингах (табл. 1.4) індекси США показали більш ви-

сокі значення за показниками технологічного розвитку та рівня освіти ніж інші 

країни: за індексом технологічної готовності – 0,04, за індексом інновацій – 

0,01, за індексом вищої освіти та навчання – 0,02, за світовим індексом людсь-

кого капіталу (ноу-хау субіндекс) – 0,10, за індексом міжнародної конкуренто-

спроможності прибуткового оподаткування трудових доходів – 0,80, за індек-

сом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового оподаткування до-

ходів від капіталу – 0,69. 
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Податкову систему США засновано на всеосяжній концепції Р.М. Хейга 

та Х. Саймонса, а запропоновану концепцію Хола та Рабушки було кілька разів 

відхилено. Її основу  завжди складало оподаткування доходів фізичних осіб з 

максимальним наближенням до ідей всеосяжної концепції; офіційно її було 

впроваджено у 1986 р. шляхом прийняття The Tax Reform Act [125, с. 2]. По-

даткову систему США станом на 2018 р. представлено на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Система ПДФО в США. 

Складено за даними [126]. 

 

Система прибуткового оподаткування США представлена єдиною ба-

зою оподаткування доходів фізичних осіб за прогресивною ставкою. Оскільки 

її прогресивність та високий граничний розмір ставки мають незначну ступінь 

відповідності критеріям рейтингу, тому країна отримала низькі індекси за по-

казниками оподаткування.  

Незважаючи на прогресивність податкової системи у США передбачено 

чисельні пільги та преференції для формування STEM-персоналу в рамках за-

гальних пільг на освіту.  

1. Податкові кредити (tax credit) для зменшення витрат на освіту (до од-

ного студента застосовується тільки один вид кредиту): 

The American Opportunity Tax Credit – податковий кредит, що відшкодо-

вується (refundable tax credit)8 частково. Надається тільки на витрати на оплату 

навчання та навчальні матеріали на 4 роки вищої освіти при будь-якій формі 

навчання (максимально 2 500 дол. США на рік). Кредит на одного студента 

складає 100% від перших 2 000 дол. США витрат, пов’язаних з навчанням, за 

                                                             
8 Податковий кредит, що відшкодовується, передбачає зменшення податкового зобов’язання на всю 

суму кредиту, навіть якщо вона більше суми сплачуваного податку. Тобто платник має отримати повернення 

всієї суми кредиту. 
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мінусом стипендії та 25% від наступних 2 000 дол. США. При перевищенні 

суми кредиту податкового зобов’язання 40% кредиту повертаються платнику 

[111, с. 235; 127];   

Lifetime Learning Tax Credit (податковий кредит на навчання впродовж 

життя) – податковий кредит, що не відшкодовується. Застосовується як 20% 

від перших 10 000 дол. США витрат на оплату освіти та навчальних матеріалів 

за мінусом стипендії на навчання на бакалавраті та в аспірантурі, при перепід-

готовці та підвищенні кваліфікації [111, с. 236]. 

2. Податкові знижки (tax allowances) на витрати на освіту: 

у вигляді вирахування (deduction) з оподатковуваного доходу платника 

витрат на вищу освіту для себе та членів сім’ї. Максимальна сума вирахування 

складає 4 000 дол. США витрат на навчання та навчальні матеріали за мінусом 

стипендії для платників з доходом до 80 000 дол. США [111, с. 236; 128]; 

вирахування з доходу процентів по студентському кредиту. Максима-

льне вирахування складає 2 500 дол. США на рік, якщо дохід студента не пе-

ревищує 70 000 дол. США на рік [111, с. 236].  

Крім того, повному звільненню від ПДФО підлягають: 

стипендії на отримання освіти студентів очної форми навчання на здо-

буття вищої освіти бакалавра або вищого ступеню; 

стипендії та гранти або їх частка в межах витрат на навчання або дослі-

дження та необхідні для цього матеріали. Застосовується незалежно від того, 

пов'язана освіта з роботою чи ні; 

стипендії на навчання за кордоном [111, с. 235; 129]. 

США відрізняється від інших досліджуваних країн значною кількістю 

державних програм зі стимулювання STEM-освіти. Департаментом освіти кра-

їни представлено низку програм для штатів з підтримки та розвитку STEM-

персоналу, які передбачають їхнє державне інвестування: 

загальні державні програми підтримки STEM-освіти (ESEA Flexibility, 

Career and Technical Education: Basic Grants to States тощо); 



72 
 

програми первинного STEM-навчання учнів та студентів, стимулювання 

навчання вчителів, залучення меншин (Upward Bound Math and Science Pro-

gram, Minority Science and Engineering Improvement Program, Math Science Part-

nerships, Teacher Incentive Fund STEM тощо); 

програми для грантоотримувачів з пріоритетом вибору STEM-освіти з 

метою розвитку STEM у школах, професійного STEM-розвитку вчителів, під-

тримки професійної та вищої STEM-освіти серед студентів та працюючих 

(Magnet Schools Assistance, 21st Century Community Learning Centers, Transition 

to Teaching, National Professional Development Program, Fund for the Improve-

ment of Postsecondary Education та ін.) [130]. 

Загалом, система прибуткового оподаткування США відрізняється най-

більш високою ставкою ПДФО серед розглянутих країн, але має найбільшу 

кількість податкових пільг на STEM-навчання та безліч різних державних про-

грам на його підтримку. Це дає уряду можливості притримуватися напрямку 

розвитку STEM-персоналу.  

Фінляндія 

Уряд Фінляндії дотримується принципу рівного доступу всіх громадян 

до освіти та забезпечує їм безкоштовне навчання на всіх рівнях освіти від до-

шкільної до вищої [131]. Такі дії дозволяють підтримувати високий ступінь 

національної освіти. В результаті, у міжнародних рейтингах країна виділя-

ється найкращими показниками рівня освіти серед досліджуваних країн. Її ін-

декси (табл. 1.4) у міжнародних рейтингах складають: за індексом технологіч-

ної готовності – 0,12, за індексом інновацій – 0,03, за індексом вищої освіти та 

навчання – 0,01, за світовим індексом людського капіталу (ноу-хау субіндекс) 

– 0,02, за індексом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового опо-

даткування трудових доходів – 0,83, за індексом міжнародної конкурентоспро-

можності прибуткового оподаткування доходів від капіталу – 0,86.  

В основу податкової системи Фінляндії покладено двоїсту концепцію, 

що була запропонована у 1980 р. датським економістом Н. Ч. Нілсеном та у 
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1993 р. запроваджена у Фінляндії; таку систему оподаткування розповсю-

джено і на країни Північної Європи (Данії, Норвегії, Швеції). Незважаючи на 

те, що впродовж років вона зазнавала деяких змін, Фінляндія дотримується 

обраної концепції [96, с. 2; 98, с. 1694]. Податкову систему країни станом на 

2018 р. представлено на рис. 1.4.  

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Система ПДФО в Фінляндії. 

Складено за даними [132].  

 

У Фінляндії діє прогресивна шкала з високою ставкою податку на тру-

дові доходи платника та високою плоскою ставкою на доходи від капіталу. 

Хоча застосування плоскої ставки податку для оподаткування доходів від ка-

піталу має на меті дотримання принципу нейтральності, така система прибут-

кового оподаткування недостатньо відповідає критеріям міжнародного рейти-

нгу. В результаті країна має низькі індекси за показниками оподаткування.  

Проте високі податки дозволяють Фінляндії повністю фінансувати 

освіту громадян, пільги та преференції фізичним особам на отримання освіти 

та STEM-освіти не передбачені [133]. Податковою системою встановлено 

умови, за якими можна отримати звільнення від сплати ПДФО. Так, напри-

клад, звільняються: 

державні гранти, що отримані на основі публічного звернення за заяв-

кою та державні стипендії; 

стипендії та гранти, які надані на наукові дослідження у державному се-

кторі; 

стипендії з інших джерел не підлягають оподаткуванню, якщо не пере-

вищують розміру щорічного гранту (20 309,40 євро на 2017 р.) [134].  
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За даними Національного агентства з освіти у Фінляндії освіта фінансу-

ється державою, фінансування поділяється між державними та місцевими ор-

ганами влади. Більшість приватних навчальних установ також отримують дер-

жавне фінансування. Платним може бути тільки навчання дорослих, але для 

нього доступна система навчальних грантів та кредитів [131]. Тому державних 

програм підтримки навчання доволі мало та переважно вони відносяться: 

до навчання в аспірантурі, проведення наукових досліджень, для інозе-

мних студентів. Для цього надається підтримка у вигляді стипендій, відшко-

дування витрат на проживання та проїзд по докторських програмах центру 

міжнародної мобільності CIMO (Nordplus та EDUFI), державній докторській 

програмі Finnish Government Scholarship Pool [135; 136]; 

до професійної освіти та навчання (VET) у системі CBQ, що включено у 

національну систему кваліфікацій Міністерства освіти і науки. Метою є нав-

чання дорослих новим навичкам та підтримка кваліфікації впродовж життя, 

яка частіше проводиться на робочому місці [137; 138]. 

Отже, уряд Фінляндії не пропонує пільг з ПДФО та інших преференцій 

на STEM-навчання, але стимулює розвиток висококваліфікованого персоналу 

за допомогою безкоштовної освіти на всіх рівнях та доступності її кожному 

громадянину країни. Незважаючи на те, що навчання дорослих (тобто підви-

щення кваліфікації та перекваліфікація) проводиться на платній основі, для 

нього передбачена державна програма підтримки. Це може прискорити розви-

ток STEM-персоналу серед вже працюючого населення.  

КНР 

За даними Deloitte у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності 

промисловості 2016 р. (Global Manufacturing Competitiveness Index)9, КНР очо-

лила п’ятірку країн-лідерів таких, як США, Німеччина, Японія, Південна Ко-

рея. Відмічається, що розвитку інноваційних технологій у промисловості 

                                                             
9 Оцінка розвитку промисловості проводиться компанією Deloitte один раз на три роки. 
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сприяло збільшення державою витрат на науково-дослідні та дослідно-конс-

трукторські роботи (НДДКР) та на активне формування STEM-персоналу [139, 

с.4, 8]. Останньому відведено значну роль, отже країна приділяє пильну увагу 

осучасненню освіти.  

Проте індекси КНР за показниками рівня освіти та технологічного роз-

витку у міжнародних рейтингах (табл. 1.4) все ж найнижчі у порівнянні з дос-

лідженими країнами: за індексом технологічної готовності – 0,53, за індексом 

інновацій – 0,20, за індексом вищої освіти та навчання – 0,34, за світовим ін-

дексом людського капіталу (ноу-хау субіндекс) – 0,34. За індексом міжнарод-

ної конкурентоспроможності прибуткового оподаткування трудових доходів 

та за індексом міжнародної конкурентоспроможності прибуткового оподатку-

вання доходів від капіталу дані відсутні, тому немає можливості дати оцінку 

КНР за конкурентоспроможністю системи оподаткування. Втім можна дослі-

дити особливості її податкової системи та порівняти їх з іншими країнами.   

Система прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб у КНР не 

має офіційно прийнятої концепції. Але згідно критеріїв бази та ставки у Законі 

Individual Income Tax Law of the People's Republic of China [140] можна визна-

чити, що в основу податкової системи КНР покладено двоїсту концепцію, за-

пропоновану у 1980 р. датським економістом N.Ch. Nielsen. Податкову сис-

тему КНР станом на 2018 р. представлено на рис. 1.5.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Система ПДФО в КНР. 

Складено за даними [141]. 

 

Визначено, що доходи фізичних осіб у КНР оподатковуються окремо в 

залежності від джерела їх походження. До трудових доходів застосовується 

Двоїста концепція 

Трудові доходи 

Доходи від капіталу 

Ставка 3%, 10%, 20%, 25%, 

30%, 35%, 45% 

Ставка 20% 

База 
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прогресивна шкала ставок з високою граничною ставкою, яка є найвищою се-

ред досліджуваних країн. А доходи від капіталу оподатковуються за плоскою 

помірною ставкою з метою стимулювання фізичних осіб до інвестування своїх 

заощаджень. За таких низьких значень індексів у міжнародному рейтингу кон-

курентоспроможності оподаткування країна навряд чи мала б високі індекси 

за показниками оподаткування. 

Щодо пільг та преференцій на освіту, які можуть сприяти формуванню 

STEM-персоналу, податковим законодавством КНР (Article 6 Individual In-

come Tax Law of the People's Republic of China) передбачені податкові знижки 

[140]. Так, підлягають повному вирахуванню з оподатковуваного доходу ви-

трати на освіту дітей та безперервне навчання дорослих. Повністю звільня-

ються від ПДФО (Article 4 (1) Individual Income Tax Law of the People's Republic 

of China) стипендії з державного та місцевих бюджетів для студентів КНР та 

зарубіжні стипендії у сфері освіти і науки [140].    

Пріоритетним напрямом КНР у розвитку STEM-персоналу є фінансу-

вання державних навчальних закладів освіти за рахунок державних інвестицій. 

До того ж урядом заплановано поступове збільшення частки державного фі-

нансування освіти з ростом національної економіки. Також державою на різ-

них рівнях надається підтримка підприємствам, громадським організаціям, фі-

зичним особам, що створюють і фінансують приватні заклади освіти [142]. 

Щодо державних програм, у КНР діє програма професійної освіти та на-

вчання (VET) дорослих для розширення навичок для потреб сучасного вироб-

ництва та створення доступу для подальшого навчання. Програма повністю 

фінансується державою на національному та місцевому рівнях [143].  

Також урядом фінансуються наступні стипендіальні програми для інозе-

мних студентів (включають в себе плату за навчання, проживання, страху-

вання): 

державні стипендії Bilateral Program, Chinese University Program, Great 

Wall Program, EU Program, AUN Program, PIF Program; 

стипендія Інституту Конфуція – Confucius Institute Scholarship; 
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програма досліджень Confucius China Studies Program – для спільних до-

сліджень та програм для китайських досліджень в аспірантурі [144]. 

Таким чином, можна відмітити, що податкова система КНР є складною 

з високою прогресивною ставкою та має обмежену кількість пільг та префере-

нцій на навчання. Але країна намагається сприяти стимулюванню STEM-

освіти шляхом державного фінансування освіти, впровадження державних 

стипендіальних програм та програм підтримки навчання дорослих впродовж 

життя. Можна припустити, що країна зайняла позицію вище середньої за по-

казниками рівня STEM-освіти у міжнародному рейтингу завдяки державному 

фінансуванню освіти, яке в подальшому уряд країни планує збільшувати.  

 Аналізуючи зарубіжний досвід систем індивідуального прибуткового 

оподаткування в цілому, слід зазначити, що, по-перше, наразі відсутній доста-

тній досвід стимулювання розвитку STEM-персоналу за рахунок ПДФО. По-

друге, у країнах з розвиненою економікою, які демонструють високі позиції у 

рейтингах, що характеризують їх технологічний розвиток і розвиток освіти, 

витрати на науку та освіту у державному бюджеті є значними, а державно-

приватне партнерство – розвиненим. Тому у таких країнах стимулювання роз-

витку STEM-персоналу впроваджується як за рахунок державних програм та 

колаборації держави і бізнесу, так і за рахунок створення стимулів з ПДФО 

(Естонія, Канада, США). 

Серед пільг та преференцій з ПДФО, що використовуються як стимули 

для отримання персоналом освіти, зокрема вищої, та STEM-освіти в аналізо-

ваних країнах світу виділяються: 

податковий кредит для зменшення податкового зобов'язання з податку 

на суму витрат на освіту (використовується в Канаді та США); 

податкова знижка у вигляді вирахування з податкової бази суми витрат 

на освіту (використовується в Естонії, США, КНР); 

звільнення від оподаткування державних та недержавних стипендій на 

освіту (використовується в Естонії, Канаді, США, Фінляндії, КНР); 
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звільнення від ПДФО доходів за грантами на дослідження за STEM-на-

прямами (використовується в Естонії, Канаді, США, Фінляндії, КНР).  

Щодо можливості застосування проаналізованого досвіду у країнах з 

економікою, що розвивається (наприклад, КНР), та емерджентною економі-

кою (в тому числі, в Україні), слід зауважити, що їхні витрати на науку та 

освіту у державному бюджеті є незначними, а державно-приватне партнерство 

розвинене недостатньо. Тому для таких країн на перший план може виходити 

стимулювання освіти, зокрема вищої, та STEM-освіти за рахунок пільг та пре-

ференцій з ПДФО. 

 

 

1.3. Концептуальні положення стимулювання розвитку людського капі-

талу методами прибуткового оподаткування 

 

На основі аналізу положень теоретичних концепцій, історії їх виник-

нення та визначених вченими-економістами переваг і недоліків (згруповані у 

табл. 1.5) проаналізовано інструменти кожної концепції (база, ставка, пільги) 

на предмет їх ефективності в умовах формування висококваліфікованого 

(STEM) персоналу і становлення смарт-промисловості.  

 В умовах формування STEM-персоналу всеосяжна концепція з широ-

кою базою та високою прогресивною ставкою може збільшувати податковий 

тягар платника, а при відсутності податкових пільг на освіту може стримувати 

інвестиції людей у власну освіту. Двоїста концепція з окремими умовами опо-

даткування трудових доходів та від капіталу більш гнучка. Її мінусом є висока 

прогресивна ставка на трудові доходи, але плюсом є застосування чисельних 

податкових пільг, зокрема на освіту. При цьому плоска концепція з невисокою 

пропорційною ставкою на всі доходи та з пільгами для платників, що мають 

низькі доходи, з одного боку, зменшуватиме їх податковий тягар, чим може 

сприяти інвестуванню людей у навчання, але, з другого боку, відсутність пільг 

на освіту, що може гальмувати ці стимули.  
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Таблиця 1.5  

Порівняння переваг та недоліків концепцій індивідуального прибуткового 

оподаткування (personal income taxation) 

Концеп-

ції 
Назва критерію Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

В
с
е
о
с
я

ж
н

а
 

1. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм вертикальної рівно-

сті. 

Дотримується 
– 

 

2. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм горизонтальної рів-

ності. 
– Не дотримується 10 

3. Принцип нейтральності податкової 

системи. – Не дотримується11 

4. Вплив на податкові надходження 

до бюджету. 
Сприяє збіль-

шенню 
– 

5. Вплив на витрати на адміністру-

вання. – 
Сприяє збіль-

шенню 

6. Вплив на відтік капіталу з країни.  

– 

Сприяє збіль-

шенню за рахунок 

подвійного оподат-

кування доходів 

від капіталу 

7. Вплив на стимулювання заоща-

джень та інвестицій фізичних осіб. – 

 

Сприяє змен-

шенню за рахунок 

прогресивної ста-

вки 

8. Подвійне оподаткування доходів 

від капіталу. – Присутнє 

9. Вплив на переміщення суб'єктами 

підприємницької діяльності своїх до-

ходів між категоріями з метою змен-

шення податкового зобов’язання.  

Не сприяє – 

10. Простота визначення податкової 

бази.  – Не притаманна 

11. Вплив на організацію податко-

вого адміністрування. 

 

– 
Ускладнює адміні-

стрування 

                                                             
10 B. Genser зазначає, що в деякій мірі може досягатися і горизонтальна справедливість. Коли в одному 

податковому періоді платники з однаковим рівнем доходу оподатковуються за однією ставкою, в результаті 

їх чистий дохід однаковий [94, с. 437].  
11 B. Genser стверджує, що в деякій мірі нейтральність забезпечується, коли при збільшенні одного з 

компонентів доходу загальний дохід збільшується на ту же граничну суму та застосовується однакова грани-

чна ставка на всеосяжний дохід платника, незалежно від джерел [94, с. 437].   
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 
Д

в
о
їс

т
а
 

1. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм вертикальної рівно-

сті. 
Дотримується12 – 

2. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм горизонтальної рів-

ності. 
– 

Дотримується13 

 

3. Принцип нейтральності податкової 

системи. – 
Не дотримується14 

 

4. Вплив на податкові надходження 

до бюджету. 

– 

Сприяє зниженню 

за рахунок плоскої 

ставки на доходи 

від капіталу 

5. Вплив на витрати на адміністру-

вання. 
Сприяє змен-

шенню 
– 

6. Вплив на відтік капіталу з країни. Сприяє змен-

шенню за рахунок 

відсутності подвій-

ного оподатку-

вання доходів від 

капіталу 

– 

7. Вплив на стимулювання заоща-

джень та інвестицій фізичних осіб. 
Сприяє стимулю-

ванню за рахунок 

плоскої  ставки на 

доходи від капі-

талу 

– 

8. Подвійне оподаткування доходів 

від капіталу. Відсутнє – 

9. Вплив на переміщення суб'єктами 

підприємницької діяльності своїх до-

ходів між категоріями з метою змен-

шення податкового зобов’язання. 

– Сприяє 

10. Простота визначення податкової 

бази.  – Не притаманна 

11. Вплив на організацію податко-

вого адміністрування.  
Спрощує адмініст-

рування 
– 

                                                             
12 R. Boadway вказує, що досягається за рахунок прогресивної ставки для трудових доходів [97, с. 7].   
13 За висновками R. Boadway, забезпечується за рахунок пропорційної ставки на широку базу доходів 

від капіталу [97, с. 7].  
14 P. Sørensen стверджує, що певна ступінь нейтральності досягається за рахунок плоскої ставки на до-

ходи від капіталу та шляхом включення до податкової бази доходів від капіталу, які важко оподатковувати, 

що зменшує деформацію [96, с. 7].    
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 
П

л
о
с
к

а
 

1. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм вертикальної рівно-

сті. 

– Не дотримується 

2. Принцип соціальної справедливо-

сті за критерієм горизонтальної рів-

ності. 

Дотримується15 – 

3. Принцип нейтральності податкової 

системи. 
Дотримується – 

4. Вплив на податкові надходження 

до бюджету. – 

Сприяє зниженню 

у перші роки впро-

вадження 

5. Вплив на витрати на адміністру-

вання. 

Сприяє змен-

шенню 
– 

6. Вплив на відтік капіталу з країни. Сприяє збіль-

шенню за рахунок 

відсутності подвій-

ного оподатку-
вання доходів від 

капіталу та 0% ста-

вки на доходи від 

капіталу 

– 

7. Вплив на стимулювання заоща-

джень та інвестицій фізичних осіб. 

Сприяє стимулю-

ванню за рахунок 

0% ставки на до-

ходи від капіталу 

– 

8. Подвійне оподаткування доходів 

від капіталу. 
Відсутнє – 

9. Вплив на переміщення суб'єктами 

підприємницької діяльності своїх до-

ходів між категоріями з метою змен-

шення податкового зобов’язання. 

– Сприяє 

10. Простота визначення податкової 

бази. 
Притаманна – 

11. Вплив на організацію податко-

вого адміністрування. 

Спрощує адмініст-

рування 
– 

Складено  автором за [93; 94; 96; 97; 98; 100; 101; 102].  

 

  В умовах становлення смарт-промисловості всеосяжна концепція є 

найбільш неефективною, її висока прогресивна ставка на доходи від капіталу 

та їх подвійне оподаткування гальмуватиме інвестування фізичних осіб (рези-

                                                             
15 R. Hall, A. Rabushka вважають, що в деякій мірі досягається вертикальна справедливість за рахунок 

введення сімейних виключень з доходу для осіб з низькими доходами, що додає прогресивності в оподатку-

ванні [102, с. 81].     
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дентів та нерезидентів) у виробництво. Окреме оподаткування доходів від ка-

піталу за низкою плоскою ставкою при двоїстій концепції дозволяє залучати 

інвестиції у промисловість та зменшує відтік капіталу з країни, але лише час-

тково, оскільки залишається без змін подвійне оподаткування дивідендів. 

Більш сучасною у контексті цього є плоска ставка, при якій дивіденди фізич-

них осіб (резидентів та нерезидентів) звільнені від оподаткування, що може 

сприяти залученню вітчизняних та зарубіжних інвестицій у промисловість та 

прискорити її розвиток. 

Дослідження теоретичних концепцій індивідуального прибуткового 

оподаткування та аналіз зарубіжного досвіду їх практичного застосування до-

зволили виділити основні концептуальні положення стимулювання розвитку 

людського капіталу методами прибуткового оподаткування в умовах Четвер-

тої промислової революції. 

Визначено, що для розвитку промисловості основну роль відіграють 

встановлені податкова база і ставка ПДФО, дозволяючи тим самим впливати 

на розмір інвестиційної активності фізичних осіб. При цьому найбільш ефек-

тивною показала себе плоска концепція. 

Для розвитку людського капіталу можуть використовуватися всі інстру-

менти концепцій індивідуального прибуткового оподаткування. Так, база і 

ставка (особливо, якщо вона висока) мають більший вплив в країнах, які на-

пряму фінансують освіту людей. Податкові пільги, впроваджені для стимулю-

вання фізичних осіб до освіти, на практиці використовуються за всіма конце-

пціями, незалежно від бази оподаткування, особливо в країнах з низькою ста-

вкою податку, де можливості прямого фінансування обмежені. 

 Таким чином, найбільш перспективним підходом до індивідуального 

прибуткового оподаткування в сучасних умовах для України виділено плоску 

концепцію, в рамках якої найбільш оптимально підібрані інструменти для ро-

звитку людського капіталу і промисловості: 

(1) низька і плоска ставка для трудових доходів не створює надмірне по-

даткове навантаження на фізичних осіб;  



83 
 

(2) податкові пільги на освіту стимулюють людей до навчання і дозво-

ляють повернути витрати на нього;  

(3) окрема податкова база для інвестиційних доходів (дивіденди, приріст 

капіталу) дозволяє звільнити їх від оподаткування ПДФО. 

  У зв'язку з цим розроблено концептуальну схему досліджень методів 

індивідуального прибуткового оподаткування для стимулювання розвитку 

людського капіталу в Україні (рис. 1.6).  

Аналіз теоретичних концепцій прибуткового оподаткування та податко-

вих систем зарубіжних країн дозволив виділити пільги з ПДФО на освіту як 

дієвий інструмент стимулювання розвитку людського капіталу, який позити-

вно впливає на зростання економіки країни. Проте, на практиці це не завжди 

так, оскільки само по собі введення пільг ще не гарантує позитивного резуль-

тату. Тому для визначення ефективності інвестицій в освіту через пільги з 

ПДФО та їх впливу на динаміку ВВП в економічній системі України потрібно 

проведення економетричної оцінки.  

В економічній літературі оцінка впливу людського капіталу на еконо-

міку часто проводилася вченими шляхом включення фактору людського капі-

талу у моделі економічного зростання. В таких моделях акцент зроблено на 

тому, що рівень освіти людей може забезпечувати економічне зростання у вза-

ємозв’язку з рівнем технологічного розвитку виробництва, що передбачає ін-

вестиції у людський капітал поряд з інвестиціями у капітал фізичний. В роботі 

виділено моделі, найбільш поширені в економічній теорії. 
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Рис. 1.6. Концептуальна схема досліджень методів прибуткового опода-

ткування для стимулювання розвитку людського капіталу в Україні 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ 

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ 

Аналіз теоретичних концеп-

цій прибуткового оподатку-

вання доходів фізичних осіб 

щодо пошуку методів стиму-

лювання людського капіталу 
 

• всеосяжна концепція 

• двоїста концепція 

• плоска концепція 
 

Інструменти при-

буткового оподат-

кування щодо сти-

мулювання інвес-

тицій в освіту 
 

• податкова база 

• ставка податку  

• податкові пільги 
• преференції 

 

Обґрунтування теоретичних 

положень щодо стимулю-

вання людського капіталу 

методами прибуткового 

оподаткування 

 

Огляд моделей та обґрунту-

вання вибору виробничої фун-

кції Кобба-Дугласа для розра-
хунку та оцінки ефективності 

інвестицій в освіту  

 

Аналіз стимулювання розвитку людського 

капіталу в зарубіжних країнах та Україні 

 

 

• щодо систем прибуткового оподаткування 

• щодо використання методів прибуткового 

оподаткування для інвестицій в освіту 
• щодо розміру інвестицій в людський капітал 

• щодо оцінки залежності: витрат на освіту ⇒ 

рівень кваліфікації людей ⇒ зростання еконо-

міки 

 

Обґрунтування впливу інвестицій у 

людський капітал на розвиток промис-

ловості та економічне зростання 

 

 
• визначення впливу праці на обсяг ВВП 

• визначення впливу витрат на вищу освіту 

на зростання рівня кваліфікації населення  

• визначення впливу високої кваліфікації 
населення на зростання обсягу праці 

• визначення впливу висококваліфікованої 

праці на зростання ВВП 

 

Аналіз можливих наслідків впровадження пільг з ПДФО на 

освіту при різних сценаріях розвитку економіки 

 

Рекомендації щодо коро-

ткострокової та довго-

строкової державної по-

літики: 

 
• у сфері освіти – доопра-

цювання законодавства з 

вищої освіти та освіти до-

рослих; узгодження в БКУ 
та ПКУ та ін. 

• у сфері оподаткування – 

тимчасове впровадження 

пільг з ПДФО, що повер-
тають витрати на освіту; 

введення ПнВК та ін. 

• у сфері промисловості – 

збільшення інвестицій в 
основний капітал, залу-

чення зарубіжних та ін. 

 

ІНЕРЦІЙНИЙ 

 

• зростання обсягу 

праці 

• низька фондооз-

броєність праці 

• низькі темпи зро-

стання економіки 

• податкові пільги 

не окупні 

 

ЗБАЛАНСОВАНИЙ 

 

• зростання обсягу 

праці 

• середня фондоозбро-

єність праці 

• середні темпи зрос-

тання економіки 

• податкові пільги не 

окупні 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

 

• зростання обсягу 

праці 

• висока фондоозбро-

єність праці 

• високі темпи зрос-

тання економіки 

• податкові пільги 

окупні 
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Модель Ерроу-Ромера. Заснована П. Ромером [145] у 1986 р. на основі 

теорії навчання у процесі праці (на робочому місці), яку було висунуто у 

1962 р. К. Ерроу [146]. Ідея Ерроу полягала в тому, що інвестиції у фізичний 

капітал, тобто технологічне оновлення виробництва, сприяють розвитку люд-

ського капіталу, оскільки персонал при роботі з новим технологічним устат-

куванням отримує нові знання та навички. П. Ромер поєднує цю ідею з вироб-

ничою функцією Солоу [147], яка включає основні фактори виробництва, ка-

пітал K(t) та працю L(t), а також нейтральний (працезберігаючий) технічний 

прогрес A(t) за Харродом.  

Виходячи з висновків Ерроу, що рівень технічного розвитку виробниц-

тва залежить від знань та досвіду працюючих, які в свою чергу залежать від 

запасу капіталу на виробництві, Ромер [145] зробив заміну A(t)=K(t)φ. Таким 

чином, сформульована автором модель отримала такий вигляд:  

  

 
(1 ) 1( ) ( ) ( ) ,Y t K t L t        (1.1) 

 

де Y(t) – обсяг виробництва на момент часу; L(t) – трудові ресурси на 

момент часу; K(t) – запас капіталу на момент часу; α – коефіцієнт еластичності 

за капіталом; φ – коефіцієнт еластичності запасу знань за капіталом. 

 

Коефіцієнт еластичності запасу знань за капіталом відповідає таким 

умовам 0<φ≤1, тому віддача від навчання у процесі праці може бути спадною, 

постійною, зростаючою. У зв’язку з тим, що навчання на власному досвіді ві-

дбувається за рахунок інвестицій у капітал, вони мають бути постійними, щоб 

уникнути спадної віддачі від навчання.  

Модель передбачає дифузію (вільне поширення) знань і досвіду між пра-

цюючим на виробництві персоналом, які потім поширюються на всю еконо-

міку – ефект переливу знань (knowledge spillover). Тому за Ромером на стійке 

економічне зростання впиває сукупний запас фізичного капіталу в економіці.  
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Оцінюючи модель Ерроу-Ромера, слід зазначити, що вплив людського 

капіталу на випуск виражено в моделі через збільшення трудових ресурсів 

(продуктивності праці), проте вплив його якості не виділено. Крім того, при 

врахуванні інвестицій на підвищення кваліфікації працюючого на виробництві 

персоналу, модель не дозволяє визначити обсяг інвестицій саме на вищу 

освіту, тобто у висококваліфікований персонал. Такі особливості моделі не ві-

дповідають завданням поставленим у дисертації та можуть викликати труд-

нощі при проведенні оцінки впливу інвестицій у податкові пільги на вищу 

освіту персоналу на економічне зростання України. 

Модель Узави-Лукаса. Основи моделі були започатковані у дослідженні 

Х. Узави (1965 р) [с. 148], який висунув припущення, що на технологічний 

розвиток виробництва впливають технологічні знання (technological 

knowledge), які акумулюються в праці, і тому продуктивність праці не зале-

жить від обсягу інвестицій у фізичний капітал. Використовуючи виробничу 

функцію Солоу, було побудовано модель [148, с. 4, 18] такого вигляду: 

 

 ( ) ( ), ( ) ( ) ,PY t f K t A t L t    (1.2) 

 

де K(t) – обсяг капіталу на момент часу; A(t) – рівень продуктивності 

праці на момент часу; LP(t) – виробничі трудові ресурси на момент часу. 

 

Рівень технологічних знань визначається видами діяльності (освіта, охо-

рона здоров'я і т. п.), які Узава об'єднує в один освітній сектор, припускаючи, 

що його вплив поширюється на всю економіку. Виходячи з цього, він отримує 

темп приросту продуктивності праці, що дорівнює співвідношенню трудових 

ресурсів, зайнятих в освітньому секторі LE(t), до загальної чисельності трудо-

вих ресурсів L(t) [148, с. 4, 19]:  

 

 ( ) / ( ) ( ) / ( )EA t A t L t L t     (1.3) 
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В моделі передбачалося, що віддача від праці (працівників, що зайняті в 

освітній сфері) та від капіталу буде постійною, при цьому зовнішні ефекти в 

моделі не враховувалися. 

Р. Лукас у 1988 р. [149, с. 5], розвиваючи ідею Х. Узави, у виробничій 

функції розділяє капітал фізичний і людський та оцінює роль фактору людсь-

кого капіталу з урахуванням впливу його якості (рівня освіти) на технологіч-

ний розвиток та економічне зростання. Розроблена автором модель (Узави-Лу-

каса) [149, с. 5, 18] має такий вигляд:   

 

 
1

( ) ,( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a tY t AK t u t h t L t h
  

        (1.4) 

 

де A – технологічний рівень (const); K(t) – запас фізичного капіталу на 

момент часу; u(t) – частка часу, що витрачено на освіту на момент часу; h(t) – 

рівень освіти запасу людського капіталу на момент часу; L(t) – чисельність за-

йнятих в економіці на момент часу; β – коефіцієнт еластичності за капіталом 

на момент часу; ha(t) – зовнішній ефект (екстерналії) від середнього рівня 

освіти людського капіталу на момент часу;  γ – коефіцієнт еластичності за се-

ктором освіти на момент часу. 

 

Таким чином, Лукас ускладнив модель Узави, включивши до неї, по-пе-

рше, зовнішній ефект від середнього рівня освіти людей ha(t), що сприяє отри-

манню змінної віддачі від людського капіталу, по-друге, рівень освіти запасу 

людського капіталу h(t), що приводить до накопичення людського капіталу 

внаслідок підвищення кваліфікації та сприяє підвищенню ефективності виро-

бництва. Визначення прирощення знань людського капіталу до вже досягну-

того ним рівня автором [149, с. 5, 19] представлено як:  

 

 ( ) ( ) 1 ( ) ,h t h t u t
  


    (1.5) 
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де 1–u(t) – частка часу, що використовується для накопичення людсь-

кого капіталу; δ – коефіцієнт еластичності впливу накопичення капіталу на 

його прирощення. 

 

Лукас припускає, що при δ<1 віддача від людського капіталу є спадною. 

Це призводить до того, що прирощення накопичення капіталу не може спри-

яти зростанню технологічного рівня A(t). Тому, як і його попередник, він прий-

має δ=1, вважаючи, що віддача від підвищення кваліфікації має бути постій-

ною.   

Виходячи з огляду моделі Узави-Лукаса, можна відмітити, що вченим 

підкреслюється роль освіти як основного фактору збільшення людського капі-

талу з урахуванням його якості. Модель дозволяє оцінити рівень освіти люд-

ського капіталу, задіяного в економіці, та її вплив через високу кваліфікацію 

людей на підвищення технологічного рівня та економічне зростання. Проте 

простежити обсяг інвестицій направлених на вищу освіту та підвищення ква-

ліфікації працюючих за нею складно.  

Модель Менк'ю-Ромера-Вейла. Важливим кроком в економічній теорії 

стало дослідження вчених Г. Менк'ю, Д. Ромера, Д. Вейла  у 1990 р. (доопра-

цьовано у 1992 р.) [150], які провели оцінку впливу інвестицій у фізичний і 

людський капітал на економічне зростання. Автори розширили модель Солоу 

шляхом включення до неї людського капіталу як самостійного фактору та 

отримали модель [150, с. 416]: 

 

 
1

,( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y t K t H t A t L t
    

    (1.6) 

 

де Y(t) – обсяг виробництва на момент часу; K(t) – запас фізичного капі-

талу на момент часу; H(t) – запас людського капіталу на момент часу; А(t) – 

рівень технологій на момент часу (const); L(t) – трудові ресурси на момент 
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часу; α – коефіцієнт еластичності за фізичним капіталом; β – коефіцієнт елас-

тичності за людським капіталом. 

 

Автори розділили інвестиції в людський і фізичний капітал та припус-

тили, що дохід інвестується в них рівною мірою. За умови, що дохід дорівнює 

інвестиціям (I=S), їхнє прирощення представили як [150, с. 416]:     

  

 ( ) ( ) ( ) ( ),kk t s y t n g k t     (1.7) 

 ( ) ( ) ( ) ( ),hh t s y t n g h t     (1.8) 

 

де sk – доля інвестицій у фізичний капітал; sh – доля інвестицій у людсь-

кий капітал; n – швидкість росту L; g – швидкість росту A; δ – норма аморти-

зації. 

 

При цьому показники y, k, h розраховані на одиницю ефективної праці: 

y=Y/AL, k=K/AL, h=H/AL. Виходячи з цього, модель можна представити як 

 

 ,L Ly k h   (1.9) 

  

Автори припускають, що Y використовується або для споживання, або 

для інвестицій. Тому при застосуванні у функції одночасно фізичного та люд-

ського капіталу одиниця споживання й одиниця інвестицій можуть бути пере-

творені або на одиницю людського капіталу, або на одиницю фізичного. Ви-

ходячи з того, що функція Солоу має спадну віддачу від масштабу виробниц-

тва (α+β<1), вони висунули припущення, що людський капітал вибуває з та-

кою ж самою швидкістю, що й фізичний [150, с. 416].  

Крім того, авторами зазначається, що при зростанні населення зменшу-

ється дохід на душу населення, внаслідок чого знижується темп прирощення 

капіталу. Збільшення норми заощаджень приводить до зростання доходів, що, 
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у свою чергу, збільшує запас людського капіталу, навіть якщо темпи його при-

рощення залишаються незмінними [150, с. 416-418]. 

Побудована вченими модель (1.7) була використана у розрахунках для 

оцінки впливу людського та фізичного капіталу на темпи економічного зрос-

тання країн різного рівня розвитку. У результаті вони дійшли висновків, що 

країни з аналогічним рівнем технологічного розвитку мають схожі темпи на-

копичення людського та фізичного капіталу, отже, вищі доходи на душу насе-

лення. Також у країнах, що розвинуті економічно, відмічається більший вплив 

людського капіталу (з урахуванням якості) на економічне зростання. При 

цьому знижується роль фізичного капіталу та низькокваліфікованої праці на 

обсяги виробництва [150, с. 432-433].  

У порівнянні з попередніми, модель Менк'ю-Ромера-Вейла є більш вдо-

сконаленою для розрахунку економічного ефекту від людського капіталу. По-

перше, вона дозволяє врахувати висококваліфіковану працю та оцінити її 

вплив на економіку. По-друге, дозволяє виділити інвестиції в освіту людей ок-

ремо від інвестицій у капітал та оцінити вплив їх обсягів на економічне зрос-

тання та інші фактори, зокрема на збільшення трудових ресурсів і підвищення 

технологічного рівня. Ця модель може підійти для оцінки впливу інвестицій у 

вищу освіту на економічне зростання в Україні. 

Таким чином, кожна з розглянутих моделей економічного зростання на 

основі їх особливостей (в залежності від закладеної в них ідеї) дозволяє про-

водити оцінку впливу людського капіталу з урахуванням його якості та інвес-

тицій в нього на розвиток економіки. При аналізі моделей було визначено, що 

всі вони побудовані на базі виробничої функції Солоу. 

Модель Солоу поклала початок сучасним неокласичним виробничим фу-

нкціям. При побудові моделі (у 1956 р.), Р. Солоу  [147] відштовхується від 

функції Кобба-Дугласа, але замість масштабного коефіцієнту, який впливає в 

ній на баланс праці та капіталу, він вводить нейтральний технічний прогрес 
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А(t) по Харроду. Оскільки цей показник підвищує ефективність праці, то вва-

жається працезберігаючим. Виробнича функція Солоу має наступний вигляд 

[147, с. 85]:    

 

 1( ) ( ) ( ( ) ( )) ,Y t K t A t L t   (1.10) 

 

де Y(t) – обсяг виробництва на момент часу; А(t) – працезберігаючий те-

хнічний прогрес на момент часу; L(t) – трудові ресурси на момент часу; K(t) – 

запас капіталу на момент часу; α – коефіцієнт еластичності за капіталом. 

 

При цьому в моделі Солоу віддача від масштабу (еластичність виробни-

цтва в цілому) є непостійною, тобто віддача може бути спадною при α+β < 1, 

постійною при α+β = 1, зростаючою при α+β > 1 [151, с. 296]. Це властиво 

всім неокласичним моделям. 

 Показник А(t) у Солоу є технологічним коефіцієнтом, який при зміні ви-

робничої функції в часі (А(t) = egt) дозволяє розрахувати обсяг фізичного капі-

талу та обсяг виробництва з урахуванням технологічних змін без введення ко-

ефіцієнту часу. Автор перевіряє це на функції Кобба-Дугласа таким чином: 

 

 1 1 ( (1 ) )

0 0 ,( )gt nt n g tK se K L e sK L e          (1.11) 

 

де K  – прирощення фізичного капіталу; n – швидкість росту L; g – шви-

дкість росту A. 

 

У результаті розрахунків, Солоу відмічає, що з урахуванням швидкості 

технологічних змін (g) обсяг капіталу зростає значно швидше, ніж при збіль-

шенні населення (n). Результатом розрахунків стає висновок про те, що зрос-

тання обсягів виробництва відбувається за рахунок збільшення заощаджень та 
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інвестицій; інвестиції не прискорюють збільшення працюючих, проте з часом 

приводять до зростання капіталоозброєності праці (K/L) [147, с. 85].  

Таким чином, провідна роль у виробничій функції Солоу належить тех-

нологічному прогресу, який підвищує інвестиційний потенціал фізичного ка-

піталу та обсяги виробництва.  

 Модель Кобба-Дугласа. Функція є найбільш розповсюдженою в еконо-

мічних дослідженнях. Вперше була використана у 1928 р. Ч. Коббом та П. Ду-

гласом [152] для перевірки гіпотези про розподіл національного доходу між 

працею та капіталом у часі на прикладі даних обробної промисловості США. 

Виробнича функція, представлена у дослідженні авторів, має вигляд [152, 

с. 152]: 

 

 1 ,k kP bL C   (1.12) 

 

У сучасних дослідженнях [151, с. 294] її представляють так: 

  

 ,Y AL K   (1.13) 

 

де Y – обсяг виробництва від факторів виробництва, які його створюють; 

А – коефіцієнт пропорційності; L – витрати праці; K – витрати капіталу; α – 

коефіцієнт еластичності з праці; β – коефіцієнт еластичності по капіталу. 

 

У функції Кобба-Дугласа L і K є основними факторами, які впливають 

на Y, коефіцієнти α і β відображають внесок праці і капіталу у виробництво і є 

залежними від них, коефіцієнт А є незалежним від L і K [152, с. 155] і не має 

економічного сенсу, оскільки він враховує розмірність випуску і чинників, ви-

конуючи чисто технічну функцію. При цьому параметри А, α і β мають задо-

вольняти таким умовам: А> 0, β = 1-α. Функція будується на взаємодії факто-

рів праці та капіталу, тому передбачає постійну віддачу від факторів. Отже, 
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обов’язковою умовою у Кобба та Дугласа була рівність коефіцієнтів еластич-

ності факторів була (α+β = 1). Проте у більш пізніших дослідженнях автори 

вже цієї умови не дотримувалися. 

Виробнича функція Кобба-Дугласа часто застосовується для оцінки ро-

звитку виробництва та ефективності факторів праці та капіталу на макрорівні. 

До того ж, її широко застосовують для побудови мультиплікативних функцій 

при економіко-математичному моделюванні, оскільки вона є достатньо прос-

тою та піддається модифікаціям.  

Тому в дисертації для моделювання економіки України та для розробки 

науково-методичного підходу до оцінки ефективності витрат на податкові 

пільги та доцільності їх використання для стимулювання розвитку людського 

капіталу прийнято у якості основи для модифікації моделі використовувати 

виробничу функцію Кобба-Дугласа, про що річ піде у 2-3 розділах.  

 

 

Висновки до розділу І  

 

1. Встановлено, що людський капітал безпосередньо впливає на розви-

ток промисловості, а в умовах впровадження проривних технологій у вироб-

ництво його роль стає провідною. При цьому важливою стає освіта впродовж 

життя для забезпечення попиту промисловості на висококваліфікований пер-

сонал.  

Теоретичні та емпіричні дослідження вчених дозволили встановити по-

зитивний вплив інвестиції у розвиток людського капіталу на продуктивність 

праці, що в свою чергу підвищує ефективність виробництва та забезпечує еко-

номічне зростання країни. Визначено, що для стимулювання інвестицій у люд-

ський капітал, поряд з фінансуванням держави, може використовуватися сис-

тема оподаткування доходів фізичних осіб.  
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Вченими досліджується вплив різних інструментів цього податку на ін-

вестиції в освіту. У роботах аналізується, як впливає пропорційна та прогре-

сивна ставки на стимули персоналу до навчання, розглядається вплив пільг та 

преференцій окремо та у взаємодії з діючою ставкою системи прибуткового 

оподаткування. В цілому, висновки зводяться до того, що пільги є дієвим ін-

струментом стимулювання інвестицій в освіту за умови, що вони будуть не 

складними та взаємодіяти з іншими складовими системи прибуткового опода-

ткування доходів фізичних осіб.     

2. При дослідженні існуючих теоретичних концепцій прибуткового опо-

даткування доходів фізичних осіб виявлено три концепції: всеосяжну концеп-

цію (comprehensive income taxation),  двоїсту концепцію (dual income taxation), 

плоску концепцію (flat income taxation). Встановлено їх переваги та недоліки. 

Обґрунтовано, що плоска концепція є найбільш прийнятною в сучасних еко-

номічних умовах з огляду комбінації бази, ставки та пільг для розвитку люд-

ського капіталу в умовах формування сучасної промисловості. По-перше, її 

широка база та плоска ставка дозволяють не створювати зайвого податкового 

тягаря платникам при оподаткування трудових доходів та передбачає викори-

стання пільг та преференцій для інвестицій в освіту, що стимулюватиме роз-

виток людського капіталу. По-друге, за рахунок звільнення від оподаткування 

інвестиційних доходів (дивідендів) фізичних осіб сприяє залученню додатко-

вих інвестицій у промисловість з боку фізичних осіб. 

3. На основі аналізу систем прибуткового оподаткування зарубіжних 

країн визначено найбільш дієві інструменти державного регулювання та вста-

новлено, що розвинені країни, які мають високі показники технологічного ро-

звитку та людського капіталу, мають значні витрати з державного бюджету на 

науку та освіту. Стимулювання розвитку людського капіталу в них прова-

диться за рахунок державних програм на освіту, державно-приватного парт-

нерства, а також за рахунок пільг та преференцій з ПДФО.  

В країнах з економікою, що розвивається,  та емерджентною економікою 

державні витрати на науку та освіту незначні, державно-приватне партнерство 
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слабо розвинене. Тому важливим стає стимулювання розвитку людського ка-

піталу за рахунок пільг та преференцій з ПДФО. 

Проаналізовано дієвість податкових пільг та преференцій в системах 

прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб зарубіжних країн. Визна-

чено, що їх широко використовують одночасно з державними програмами, ок-

рім тих країн, де освіта повністю фінансується державою. 

4. При дослідженні теоретичних концепцій індивідуального прибутко-

вого оподаткування та зарубіжного досвіду їх застосування виділено основні 

концептуальні положення щодо стимулювання розвитку людського капіталу 

методами прибуткового оподаткування. В результаті найбільш перспектив-

ною з трьох теоретичних концепцій визначено плоску, в рамках якої найбільш 

оптимально підібрані інструменти для розвитку людського капіталу і промис-

ловості, а саме низька і плоска ставка для трудових доходів; податкові пільги 

на освіту; окрема податкова база для інвестиційних доходів. 

Проведено аналіз моделей оцінки впливу людського капіталу на еконо-

міку та встановлено, що в економічній літературі така оцінка часто проводи-

лася вченими шляхом включення фактору людського капіталу в моделі еконо-

мічного зростання. Акцент зроблено на тому, що рівень освіти людей може 

забезпечувати економічне зростання поряд з технологічним розвитком вироб-

ництва. Це передбачає інвестиції у людський капітал разом з інвестиціями у 

капітал фізичний. Найбільш поширеними є: 

 модель Ерроу-Ромера – побудована на ролі інвестицій (у фізичний капі-

тал – технологічне оновлення виробництва) у розвитку людського капіталу. 

Тобто при роботі з новим технологічним устаткуванням персонал отримує 

нові знання, які поширюються між працюючими на виробництві, а потім на 

всю економіку.  

модель Узави-Лукаса – побудована на визначенні ролі рівня освіти пра-

цюючих. Виділено та оцінено роль фактору людського капіталу з урахуванням 
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його якості  на технологічний розвиток та економічне зростання. Тобто проду-

ктивність праці залежить не від обсягу інвестицій у фізичний капітал, а від 

рівня освіти працюючих. 

модель Менк'ю-Ромера-Вейла – в цій моделі людський капітал виділено 

самостійним фактором поряд з фізичним. Дозволяє провести оцінку впливу 

інвестицій у фізичний і людський капітал на економічне зростання, а також 

впливу останнього на збільшення висококваліфікованого персоналу.  

Встановлено, що ці моделі побудовано з використанням виробничих фу-

нкцій Солоу або Кобба-Дугласа, які вважаються базовими в економічній тео-

рії. Тому для розробки науково-методичного підходу щодо оцінювання ефек-

тивності витрат на податкові пільги з ПДФО та доцільності їх використання у 

стимулюванні розвитку людського капіталу в Україні в дисертаційному дослі-

дженні вирішено використати модифіковану виробничу функцію Кобба-Дуг-

ласа. Для цього було побудовано концептуальну схему досліджень методів 

прибуткового оподаткування для стимулювання розвитку людського капіталу 

в Україні.  

 

Основні результати дослідження по І розділу опубліковані в роботах [46; 

153; 154; 155; 156; 157; 158; 159]. 
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТИМУЛЮ-

ВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МЕТОДАМИ ПРИБУТКО-

ВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

 

2.1. Аналіз розвитку людського капіталу в Україні  

 

2.1.1. Оцінка інвестицій в людський капітал в Україні 

 

Оскільки людський капітал є продуктивним фактором виробництва та 

відіграє важливу роль у забезпеченні економічного зростання в країні, на пер-

ший план виходить освіта, як основна складова людського капіталу. В умовах 

високотехнологічного розвитку особливого значення набуває саме вища 

освіта, оскільки виникає потреба у більш високому рівні розвитку людського 

капіталу.     

Забезпечення людей освітою, зокрема вищою, потребує з боку держави 

та приватних осіб значних фінансових вкладень. Тому, чим більше у країні ви-

трати на освіту (підвищення рівня кваліфікації та перекваліфікацію) насе-

лення, тим у неї більше, за інших рівних умов, можливостей швидше вирішити 

проблему з дефіцитом висококваліфікованих кадрів, необхідних для розвитку 

сучасної промисловості.   

Оскільки для України це питання також є актуальним, проведено аналіз 

та оцінку можливостей держави щодо формування висококваліфікованого пе-

рсоналу. У зв’язку з цим досліджено, як змінюються витрати на вищу освіту в 

довгостроковому періоді, як при цьому змінюється частка висококваліфікова-

ного населення країни, та визначено залежність рівня кваліфікації від збіль-

шення витрат на освіту.  

Для розрахунку частки висококваліфікованого зайнятого населення ви-

користано дані статистичного збірника "Економічна активність населення Ук-

раїни" за 2008-2018 рр. підрозділу "Публікації" розділу "Ринок праці" Держс-
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тату України [160]. Критерії визначення високої, середньої та низької кваліфі-

кації зайнятих визначено на основі рівнів освіти, представлених у методологі-

чних роз'ясненнях статистичного збірника "Економічна активність населення 

України" за 2013 р. (додаток В). 

У табл. 2.1 кількість висококваліфікованого зайнятого населення пред-

ставлена сумою зайнятого населення в категорії 15-64 роки з повною вищою 

та базовою вищою освітою, кількість зайнятого кваліфікованого та низькоква-

ліфікованого населення – сумою зайнятих того самого віку з неповною вищою, 

професійно-технічною, повною загальною та базовою загальною середньою 

освітою, а також із початковою або без освіти взагалі. Оскільки дані статис-

тики доступні за 2005-2018 рр., розрахунки виконано за цей період.  

 

Таблиця 2.1 

Показники зайнятості України за рівнем кваліфікації протягом 2005-2019 рр.  

Рік 
Зайняті в категорії 15-64 роки, 

тис. осіб 

З них: 

висококваліфіковані, 

тис. осіб 

кваліфіковані та ни-

зькокваліфіковані, 

тис. осіб  

2005 20 049 4 809 15 240 

2006 20 101 4 983 15 118 

2007 20 268 5 078 15 190 

2008 20 373 5 153 15 220 

2009 19 637 5 233 14 403 

2010 19 763 5 424 14 338 

2011 19 898 5 631 14 267 

2012* 18 905 5 504 13 401 

2013 18 971 5 527 13 445 

2014 17 868 5 798 12 070 

2015** 16 245 5 413 10 833 

2016 16 071 5 385 10 687 

2017 15 942 5 504 10 505 

2018 16 147 5 662 10 485 

2019 16 365 5 312 11 053 
 

* Дані з 2012 р. вказані без урахування тимчасово окупованої території АР Крим.  

** Дані з 2015 р. вказані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та 

Луганської областей. 

Складено за даними [160]. 
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Через те, що деякі роки зазначеного періоду враховують дані з тимча-

сово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, перед 

обчисленням частки висококваліфікованого персоналу в загальній масі зайня-

тих дані приведено у порівнянний вигляд шляхом розрахунку коефіцієнта пе-

реходу на нову звітність16 за загальною кількістю зайнятих (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Показники зайнятості України за рівнем кваліфікації за 2005-2019 рр.  

Рік 

Зайняті 

всього,  

тис. 

осіб 

Бази-

сні ін-

декси 

Лан-

цю-

гові 

інде-

кси 

З них: 

високок-

валіфіко-

вані, тис. 

осіб 

бази-

сні ін-

декси 

лан-

цю-

гові 

інде-

кси 

кваліфіко-

вані та ни-

зькокваліфі-

ковані, тис. 

осіб  

бази-

сні ін-

декси 

лан-

цю-

гові 

інде-

кси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 18 975 - - 4 551 - - 14 423 - - 

2006 19 024 1,00 1,00 4 716 1,04 1,04 14 308 0,99 0,99 

2007 19 182 1,01 1,01 4 805 1,06 1,02 14 376 1,00 1,00 

2008 19 281 1,02 1,01 4 877 1,07 1,01 14 404 1,00 1,00 

2009 18 584 0,98 0,96 4 953 1,09 1,02 13 631 0,95 0,95 

2010 18 704 0,99 1,01 5 138 1,13 1,04 13 567 0,94 1,00 

2011 18 832 0,99 1,01 5 329 1,17 1,04 13 503 0,94 1,00 

2012 18 905 1,00 1,00 5 504 1,21 1,03 13 401 0,93 0,99 

2013 18 971 1,00 1,00 5 527 1,21 1,00 13 445 0,93 1,00 

2014 17 868 0,94 0,94 5 798 1,27 1,05 12 070 0,84 0,90 

2015 16 245 0,86 0,91 5 413 1,19 0,93 10 833 0,75 0,90 

2016 16 071 0,85 0,99 5 385 1,18 0,99 10 687 0,74 0,99 

2017 15 942 0,84 0,99 5 504 1,21 1,02 10 505 0,73 0,98 

2018 16 147 0,85 1,01 5 662 1,24 1,03 10 485 0,73 1,00 

2019 16 365 0,86 1,01 5 312 1,17 0,94 11 053 0,77 1,05 
  

* Дані до 2015 р. вказані без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, з 2015 р. – без 

урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Розраховано автором за даними [160]. 

 

При порівнянні даних табл. 2.2 за досліджуваний період без урахування 

тимчасово окупованих територій встановлено, що найбільш різко кількість 

зайнятого населення знизилася після 2014 р. У розрізі кваліфікаційних рівнів 

таке зниження спостерігалося головним чином за рахунок кваліфікованих та 

                                                             
16 Коефіцієнт отримано діленням загальної кількості зайнятих без урахування тимчасово окупованої 

території АР Крим за 2010 р. на їх кількість з урахуванням цієї території. Коефіцієнт застосовано до даних 

показників зайнятості у періоді 2005-2012 рр. 
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низькокваліфікованих зайнятих, причому незначне зменшення їхньої чисель-

ності почалося після фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр., що може 

бути пов'язано з трудовою міграцією до зарубіжних країн. Разом з тим упро-

довж періоду мало місце повільне зростання кількості населення з високою 

кваліфікацією. Після 2014 р. таке зростання має непостійний характер.  

Розраховані базисні та ланцюгові індекси табл. 2.2 показують динаміку 

зайнятого населення взагалі та в розрізі кваліфікаційних рівнів. На їхній основі 

можна прослідити темпи зростання висококваліфікованого зайнятого насе-

лення в умовах скорочення загальної кількості зайнятих, а також виходу на 

пенсію людей старшого віку, які мали нижчу освіту (на рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Темпи зростання висококваліфікованого зайнятого населення 

України за 2005-2019 рр. 

Розраховано автором за даними [160]. 

 

Отже, на рис. 2.1 спостерігається зниження темпів зростання висококва-

ліфікованих зайнятих в умовах скорочення загальної кількості зайнятого насе-

лення у 2013, 2015 та 2019 рр., у тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, на 

тлі поступового загального підвищення числа висококваліфікованих  у пері-

оді.    
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З урахуванням потреб розвитку сучасної економіки на інноваційній ос-

нові, а також у зв'язку з розвитком Індустрії 4.0 велике значення має не тільки 

кількість висококваліфікованого персоналу, але і його якість, зокрема відпові-

дність набутих ним знань і навичок новим вимогам. Однак визначити її рівень 

дуже складно.  

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НА-

ЗЯВО) України здійснено спробу виконати її оцінку на основі опитування 183 

вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО). Зокрема, проаналізовано систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за компонентами якості освіт-

ніх програм, викладання та оцінювання, результатів навчання та робіт здобу-

вачів. Встановлено, що тільки у 68% українських ЗВО система внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти існує в повному обсязі, а аналіз її компонен-

тів дозволив виявити окремі проблеми в цій сфері (докладніше див. [161, с. 61-

75]). З урахуванням цього закладам запропоновано перелік відповідних реко-

мендацій [161, с. 76-78]. Проте проблему комплексних кількісних оцінок яко-

сті української вищої освіти в динаміці, які можна було б використовувати у 

статистичних розрахунках, поки не вирішено. 

Для визначення ступеня впливу витрат на вищу освіту на зростання кі-

лькості висококваліфікованого персоналу проаналізовано стан фінансування 

вищої освіти в Україні у досліджуваному періоді. Статистичний збірник "На-

ціональні рахунки освіти України у 2016 році" (2007-2016 рр.) підрозділу "Пу-

блікації" і підрозділу "Сателітний рахунок освіти в Україні" (2017-2018 рр.) 

розділу "Освіта" Держстату України [162] містить дані щодо фінансування ви-

щої освіти не тільки в розрізі державних та недержавних витрат, а також ви-

трат на І та ІІ етапи вищої освіти (етапи відповідають 5-8 рівням МСКО 

201117). Дані за 2019 р. у статистиці відсутні.  

                                                             
17 Міжнародна стандартна класифікація освіти затверджена у 2011 р. на Генеральній конференції 

ЮНЕСКО та включає в себе 8 рівнів освіти, де 5-8 рівень відповідають всім етапам здобуття вищої освіти. 

Призначена для зіставлення даних за освітою на міжнародному рівні. Державна служба статистики України 

також використовує МСКО 2011 при складанні даних щодо рівнів освіти. 
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Згідно з методологічними роз'ясненнями збірника [162] витрати держа-

вного сектору на вищу освіту фінансуються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, а витрати недержавного сектору – за рахунок коштів при-

ватних підприємств і домогосподарств. Витрати на І етап вищої освіти вклю-

чають витрати на освіту у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації 

для здобуття відповідного ступеня. Витрати на ІІ етап вищої освіти (після-

вища18) – це витрати на навчання в аспірантурі та докторантурі та на післяди-

пломну освіту (підвищення кваліфікації, перекваліфікація), що здійснюються 

в установах III-IV рівнів акредитації, зокрема в академіях, інститутах, центрах 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення та ін. 

На основі наведеної інформації розраховано: витрати на І та ІІ етапи ви-

щої освіти, кожен з яких включає державні та недержавні витрати; окремо дер-

жавні та недержавні витрати, які включають витрати на обидва етапи вищої 

освіти (додаток Г). 

Сума цих витрат представляє собою значення загальних витрат на вищу 

освіту в Україні. Оскільки вихідні дані доступні з 2007 р., подальші розраху-

нки щодо витрат на вищу освіту та порівняння їх із часткою висококваліфіко-

ваного населення виконано починаючи із зазначеного року. 

За результатами розрахунків відзначається певне зростання щорічних 

витрат. Однак при приведенні цих даних у порівнянний вигляд (до цін 

2010 р.19) без урахування тимчасово окупованих територій виявлено, що з 

2011 р. загальні витрати на вищу освіту в Україні почали поступово знижува-

тися, та найбільш різке їх скорочення спостерігалося у 2015 р. (табл. 2.3). Ана-

логічною є ситуація з витратами за етапами вищої освіти та джерелами фінан-

сування. 

                                                             
18 Термін використовується у зарубіжній літературі. 
19 Для приведення даних в порівнянний вид використовувалися індекси-дефлятори ВВП за відповідні 

роки аналізованого періоду. Наприклад, коефіцієнт перерахунку показників 2018 року в ціни 2010 року одер-

жано шляхом добутку індексу-дефлятора 2011 року (1,142) на індекси-дефлятори 2012 (1,078), 2013 (1,043), 

2014 (1,159), 2015 (1,389) , 2016 (1,171) 2017 (1,221) та 2018 (1,154) років. Потім цей коефіцієнт застосовувався 

у розрахунках. Наприклад, фактичні витрати на освіту в поточних цінах у 2018 р. склали 64787 млн грн, а у 

цінах 2010 року – 18996 млн грн (18996 = 64787 / 3,411, де 3,411 – коефіцієнт приведення в ціни 2010 р .; 3,411 

= 1,142 * 1,078 * 1,043 * 1,159 * 1,389 * 1,171 * 1,221 * 1,154). 
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Слід звернути увагу на те, що обсяг витрат на ІІ етап вищої освіти (аспі-

рантура та докторантура, підвищення кваліфікації та перекваліфікація) є наба-

гато нижчим, ніж на І етапі (див. табл. 2.3). Тобто навчання і перенавчання 

дорослого населення в Україні фінансується в меншому обсязі, що не узгоджу-

ється з тенденціями в багатьох країнах світу, які саме в цьому вбачають мож-

ливість швидкого усунення дефіциту STEM-персоналу. Помітно зменшилися 

в останні роки реальні державні витрати на вищу освіту в Україні. Недержавні 

витрати, у реальному обчисленні також поступово знижуються у досліджува-

ному періоді, найбільше зниження відмічається після 2013 р.   

 

Таблиця 2.3 

Витрати на вищу освіту в Україні за 2007-2018 рр. у цінах 2010 р.   

Рік 

Загальні ви-

трати на 

вищу освіту, 

млн грн 

З них: З них: 

загальні ви-

трати на І 

етап вищої 

освіти,  

млн грн 

загальні ви-

трати на ІІ 

етап вищої 

освіти,  

млн грн 

державні ви-

трати на вищу 

освіту 

 І-ІІ етапів, млн 

грн 

недержавні ви-

трати на вищу 

освіту I-II етапів, 

млн грн 

1 2 3 4 5 6 

2007 36 852 35 425 1 427 21 310 15 543 

2008 37 433 35 988 1 446 23 785 13 649 

2009 36 877 35 571 1 306 23 761 13 115 

2010 37 711 36 275 1 437 24 928 12 783 

2011 34 864 33 538 1 326 23 253 11 611 

2012 34 301 33 032 1 269 23 840 10 462 

2013 33 838 32 332 1 506 23 369 10 468 

2014 28 230 27 051 1 179 19 745 8 485 

2015 23 593 22 658 936 15 486 8 108 

2016 21 625 20 688 937 15 037 6 588 

2017 19 290 18 361 928 13 655 5 634 

2018 18 996 17 985 1 010 13 465 5 531 

  
* Дані представлено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та тимчасово окупова-

них територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Розраховано за даними [162].   

 

За даними табл. 2.3 розраховано частку реальних державних та недержа-

вних витрат на вищу освіту в загальному обсязі витрат на неї та проаналізовано 
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співвідношення фінансування освіти державою та приватними особами у пе-

ріоді 2007-2018 рр. (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Співвідношення частки реальних державних та недержавних 

витрат на вищу освіту в Україні за2007-2018 рр. 

Розраховано автором за даними [162]. 

 

Незважаючи на те, що державне фінансування доволі сильно знизилося 

у періоді дослідження (рис. 2.2), його частка у складі загальних витрат на 

освіту є значною порівняно з часткою недержавного. Це дозволяє звернути 

увагу на необхідність податкового стимулювання державою приватного фі-

нансування вищої освіти за допомогою пільг. 

Оскільки на концептуальному рівні інвестиції в освіту сприяють збіль-

шенню людського капіталу, проаналізовано залежність зростання рівня квалі-

фікації від збільшення витрат на вищу освіту. Для цього на основі значень 

табл. 2.2 розраховано частку висококваліфікованого населення від загальної 

кількості зайнятих за кожен рік (табл. 2.4).  

Для отримання фахівця з вищою освітою потрібен не один рік, тому у 

зв’язку між показниками необхідно враховувати часовий лаг. Витрати на вищу 
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освіту з урахуванням 4-річного часового лагу (підготовка бакалавра) розрахо-

вано з використанням методу ковзного середнього (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Порівняння частки висококваліфікованого персоналу та витрат на вищу 

освіту у постійних цінах за 2007-2018 рр.  

Рік 

Частка висококваліфі-

кованого персоналу 

від загальної кількості 

зайнятих, % 

Загальні витрати на 

вищу освіту в постій-

них цінах 2010 р.,  

млн грн 

Загальні витрати на вищу 

освіту з урахуванням  

4- річного часового лагу, 

млн грн 20 

2007 25,1 36 852 - 

2008 25,3 37 433 - 

2009 26,7 36 877 - 

2010 27,5 37 711 37 218 

2011 28,3 34 864 36 721 

2012 29,1 34 301 35 938 

2013 29,1 33 838 35 179 

2014 32,5 28 230 32 808 

2015 33,3 23 593 29 991 

2016 33,5 21 625 26 822 

2017 34,5 19 290 23 185 

2018 35,1 18 996 20 869 
 

* Дані представлено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та тимчасово окупова-

них територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Розраховано за даними [160; 162]. 

 

Згідно з даними табл. 2.4 сума загальних витрат на вищу освіту в зазна-

ченому періоді поступово зменшується (більш різко після 2014 р.) на тлі пові-

льного зростання частки висококваліфікованого персоналу в загальній чисель-

ності зайнятих, тобто рівень кваліфікації зростає незалежно від обсягу витрат 

на неї.  

На рис. 2.3 більш чітко простежується зворотна залежність рівня квалі-

фікації від витрат на освіту, що підтверджують високі коефіцієнти детерміна-

ції (0,9229) та кореляції (-0,9607). Тобто частка висококваліфікованого персо-

налу збільшується при скороченні реальних витрат на вищу освіту. 

                                                             
20 Відсутність даних до 2007 р. не дозволяє обчислити витрати на вищу освіту з урахуванням 4- річного 

лагу за весь досліджуваний період.  
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Рис. 2.3. Статистичний взаємозв'язок частки висококваліфікованого пе-

рсоналу і витрат на вищу освіту в Україні за 2007-2018 рр. 

 
Рис. 2.4. Статистичний взаємозв'язок частки висококваліфікованого пе-

рсоналу і витрат на вищу освіту з урахуванням 4-річного часового лагу в Ук-

раїні за 2010-2018 рр. 

 

Після урахування часового лагу (рис. 2.4) також спостерігається зворо-

тна залежність рівня кваліфікації від витрат на освіту. При цьому відмічаються 

дещо нижчі коефіцієнти детермінації (0,8767) та кореляції (-0,9363), але стати-

стичний взаємозв'язок між показниками залишається досить сильним. Отже, у 

даному випадку введення часового лагу не впливає принципово на характер 

взаємозв’язку показників21. 

Одержаний результат відрізняється від оцінок, наведених в аналітичній 

записці центру CEDOS, де відзначається збільшення державних витрат на 

                                                             
21 Підкреслимо, що в даній роботі не стоїть завдання побудови точної моделі залежності між витратами 

на освіту і кваліфікацією зайнятого населення, у тому числі з урахуванням чиннику часу, а тільки виконується 

емпірична перевірка інтуїтивно зрозумілої гіпотези, що більшим витратам, за інших рівних умов, відповіда-

ють більші результати. 
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сферу освіти України у 2013-2019 рр. [163, с. 1, 6]. Проте використані цим цен-

тром дані представлені в поточних цінах, які включають щорічну інфляцію. 

Позитивну динаміку зростання державних витрат на освіту в Україні, у тому 

числі вищу, за той самий період наведено також у звіті НАЗЯВО (з незначним 

їх зниженням у 2015-2016 рр.) [161, 2020, с. 41-43]. Однак, як і в роботі [161], 

дані представлені в поточних цінах, тільки переведені в долари США за офі-

ційним курсом НБУ на кінець кожного року, що також не дозволяє у повній 

мірі оцінити обсяги реального фінансування освіти в Україні.  

Аналіз статистичних даних Світового банку підтверджує скорочення ре-

альних (за паритетом купівельної спроможності (ПКС)) витрат на освіту в Ук-

раїні в останнє десятиліття (у порівнянні з піком 2008 р.) (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Порівняння державних витрат на освіту в Україні з урахуван-

ням ПКС на душу населення з показниками зарубіжних країн і середнім зна-

ченням по світу за 2000-2017 рр. 

Розраховано за даними [164]. 

 

Згідно з наведеними даними в Україні спостерігалося певне зниження 

державних витрат на освіту вже з 2011 р., більш виражене – з 2014 р. на тлі 

загального збільшення світових витрат на освіту.  
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Для порівняння також проведено аналіз державних витрат на вищу 

освіту у розрахунку на одного студента в Україні за даними Світового банку, 

які представлені у постійних цінах 2010 р. у доларах США з урахуванням ПКС 

(рис. 2.6).  

 

 

Рис. 2.6. Державні витрати на вищу освіту на одного студента у цінах 

2010 р. у дол. США з урахуванням ПКС в Україні за період 2000-2017 рр.  

Розраховано за даними [164]. 

 

Виходячи з даних рис. 2.6, можна зазначити, що, незважаючи на посту-

пове зростання реальних державних витрат на вищу освіту на одного студента 

в Україні у досліджуваному періоді, після 2014 р. також спостерігається їх зни-

ження.  

Така тенденція (див. рис. 2.3) явно суперечить положенням економічної 

теорії та дозволяє припустити або викривлення у статистичних оцінках реаль-

ного рівня кваліфікації персоналу, та/або наявність в Україні "тіньової" оплати 

праці викладачів, та/або експлуатацію освітньої сфери (у даному випадку пра-

цівників системи вищої, післядипломної професійної освіти та наукової 

сфери) за рахунок зменшення оплати праці викладачів при збереженні наван-
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таження. Як правило, це спостерігається при скороченні кількості бюджетоо-

держувачів (установ освіти), а також бюджетного фінансування на їх утри-

мання та організацію освітнього процесу в них.  

Аналіз статистичних даних збірника "Основні показники діяльності ви-

щих навчальних накладів України" [165] за 2015-2020 рр. підтверджує одер-

жані результати та висунуті припущення (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Порівняння кількості закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації, їх ви-

кладацького складу та числа студентів     

Навчаль-

ний рік 

Кількість закла-

дів вищої 

освіти*, од. 

Загальна чисельність педагогіч-

ного та науково-педагогічного пе-

рсоналу закладів вищої освіти, 

осіб.** 

Кількість тих, що 

навчаються за ра-

хунок державних та 

недержавних кош-

тів, осіб.** Штатні 

у тому числі ті, що 

працюють на непо-

вну ставку 

1 2 3 4 5 

2015/16 288 131 372 25 529 1 375 160 

2016/17 287 116 247 24 663 1 369 432 

2017/18 289 114 238 24 839 1 329 964 

2018/19 282 110 532 23 266 1 322 324 

2019/20 281 111 691 36 628 1 266 121 
 

* Інститути, академії, університети державної, комунальної та приватної форм власності.  

** Дані на початок навчального року. 

Складено та розраховано за даними [165].  

 

Дані табл. 2.5 свідчать, що в аналізованому періоді має місце зменшення 

кількості закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації (кількість закладів I-

II рівнів акредитації за даний період скоротилася з 371 до 338), що супрово-

джується помітним скороченням кількості штатних співробітників та збіль-

шенням працюючих на неповну ставку. При цьому чисельність студентів ЗВО 

у 2015-2020 рр. дещо знизилася внаслідок провалу рівня народжуваності в 

1998-2003 рр. [166]. Отже, навантаження на установи та викладачів сфери ви-
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щої освіти залишається незмінним (у зв'язку зі скороченням чисельності як ви-

кладачів, так і учнів), а в подальшому може збільшитися виходячи з того, що 

з 2004 р. простежується підвищення рівня народжуваності.  

На скорочення кількості закладів вищої освіти та державних витрат на 

їх утримання й організацію в них освітнього процесу, з одного боку, вплинув 

збройний конфлікт на сході України, оскільки частина вишів не змогла поки-

нути тимчасово окуповані території, а з іншого – діюча з 2014 р. реформа 

освіти, на початку якої, разом із поліпшенням якості освіти та якості набутих 

знань, планувалося скоротити частину ЗВО [167]. За даними статистичного 

бюлетеня [165] тільки за один навчальний рік з початку реформи кількість ви-

шів помітно зменшилася22. Крім того, Міністерством фінансів України запро-

поновано подальша оптимізація мережі закладів вищої освіти з метою ефекти-

вності використання бюджетних коштів [168]. 

З ухваленням Закону "Про освіту" [169] посилилися вимоги до освітньої 

діяльності установ та проведення їх акредитації, підвищення кваліфікації ви-

кладачів та їх атестації, закріпилися гарантії оплати праці викладачів у розмірі 

не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Теоретично, розроблені заходи 

мали сприяти поліпшенню якості освіти, підвищенню рівня ЗВО та професій-

ного рівня викладачів, забезпеченню гідної оплати їх праці, але на практиці 

призвели до щорічного скорочення бюджетного фінансування (табл. 2.4), чи-

сельності викладачів або переведення їх на роботу в умовах неповного робо-

чого часу (табл. 2.5). Також до кінця цього року призупинено поступове під-

вищення (до 2023 р.) посадових окладів працівників вищої школи за відсутні-

стю бюджетних коштів на нього [170]. Отже, дефіцит бюджетного фінансу-

вання знижуватиме можливості освітніх установ покривати самостійно свої 

витрати та не дозволить забезпечувати викладачам законодавчо встановлену 

межу заробітної плати в режимі повного робочого часу. 

                                                             
22 Варто зазначити, що кількість установ III – IV рівнів акредитації за даними на 2013/14 навчальний 

рік становила 309 одиниць, на 2014/15 – 277; кількість установ I – II рівнів акредитації – 458 та 387 відповідно.      
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Наступним кроком з боку держави щодо скорочення бюджетних витрат 

на вищу освіту стала постанова КМУ № 1146 "Про розподіл видатків держав-

ного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, 

наукової та міжнародної діяльності" [171], якою передбачено використання 

формули фінансування ЗВО за показниками їх освітньої, наукової та міжнаро-

дної діяльності, а не за кількістю студентів, як було до цього. Тобто держава 

субсидіюватиме тільки базові витрати установ, а додаткове фінансування за-

лежатиме від їх активної діяльності. У зв’язку з цим можна припустити, що 

для багатьох із них фінансування скоротиться. За заявою Міністра освіти і на-

уки України [172] конкурентні умови дозволять зменшити кількість закладів 

вищої освіти та викладачів і залишити кращих із них. 

Ще одним нововведенням стала постанова КМУ № 191 "Деякі питання 

запровадження індикативної собівартості" [173], якою запроваджується поета-

пне підвищення у 2020-2022 рр. вартості контрактного навчання популярних 

спеціальностей з 60 до 80% від вартості бюджетних видатків на одного студе-

нта відповідної спеціальності. Це, на думку фахівців МОН України, дозволить 

закладам вищої освіти збільшити власне фінансування. Проте це може спри-

чинити додаткове скорочення обсягів приватного фінансування вищої освіти, 

поряд із вже існуючим, оскільки підвищення вартості контрактного навчання 

знизить стимули до навчання. У таких умовах стає необхідним упровадження 

додаткових податкових пільг, які дозволять більшій кількості населення отри-

мати доступ до вищої освіти.    

Таким чином, скорочення реальних (а не номінальних) бюджетних ви-

датків на вищу освіту є наслідком не тільки соціально-економічної ситуації в 

Україні, але і певною мірою державної політики у цій сфері.  Разом з тим на-

вантаження на працівників сфери вищої освіти продовжує залишатися висо-

ким. Надалі такі тенденції можуть призвести до зменшення прошарку насе-

лення з вищою освітою в Україні (з урахуванням його якості), що гальмува-

тиме формування висококваліфікованого STEM-персоналу. 
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На концептуальному рівні [24; 25; 26; 27; 28] підвищення інвестицій в 

освіту приводить, за інших рівних умов, до збільшення людського капіталу 

країни, що, у свою чергу, може сприяти економічному зростанню. Інвестуючи 

у знання та професійні навички людей, держава тим самим (прямо або опосе-

редковано) здійснює інвестиції у виробництво, оскільки при цьому у створенні 

національного продукту задіяно більше висококваліфікованої праці. У зв’язку 

з цим доцільно розглянути питання про те, які тенденції спостерігаються в за-

рубіжних країнах, чи простежується в них залежність між витратами на освіту, 

часткою населення з високою кваліфікацією та ВВП.  

Для аналізу відібрані статистичні дані за 2014-2016 рр. (додаток Д) за 

показниками ВВП на душу населення у поточних цінах з урахуванням ПКС, 

загальних (державних та недержавних) витрат на вищу освіту всіх рівнів (рівні 

5-8 за МСКО) на одного студента [174; 175] та частки населення з вищою осві-

тою рівнів 5-8 за МСКО в категорії 15-64 роки [176]. Вибір європейських країн 

обумовлений наявністю інформації (табл. 2.6) за всіма показниками  за дослі-

джуваний період. 

Як розвиток ідей досліджень [33; 35; 36] проаналізовано взаємозв'язок 

обсягу ВВП на душу населення, витрат на вищу освіту та частки висококвалі-

фікованого персоналу в обраних країнах (розташованих за обсягом ВВП). 

На побудованому графіку (рис. 2.7) простежується загальна тенденція: 

країни з більшим ВВП на душу населення мають більші витрати на освіту та 

більш кваліфіковане населення. Тобто в цілому сформувалася пряма та логі-

чно зрозуміла залежність: зростання витрат на освіту ⇒ підвищення рівня ква-

ліфікації населення ⇒ зростання економіки. При цьому слід відзначити, що 

зростання ВВП на душу населення за обраними країнами описується лінійною 

залежністю добре (коефіцієнт детермінації 0,9464), а витрат на освіту (0,5025) 

та питомої ваги висококваліфікованого персоналу (0,3071) – гірше. 
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Рис. 2.7. Статистичний взаємозв'язок ВВП на душу населення, обсягу 

витрат на вищу освіту та частки населення з вищою освітою в зарубіжних 

країнах на основі усереднених даних за 2014-2016 рр. 

Складено та розраховано автором за даними [174; 175; 176]. 

 

  На підтвердження цієї тези свідчать дані (розраховані за додатком Д) 

табл. 2.6. 

Оцінюючи наведені у табл. 2.6 результати розрахунків, можна відміти-

ти, що у групі країн з рівнем доходів на душу населення вище 40 тис. дол. 

США, як питомі витрати на вищу освіту, так і частка населення з вищою осві-

тою є суттєво більшими, ніж у групі країн з не такими високими (до 40 тис. 

дол. США) питомими доходами. 

Значення коефіцієнтів детермінації на наведеному графіку (рис. 2.7) сві-

дчать про слабкий взаємозв'язок між відповідними показниками досліджува-

них країн. Однак, інтерпретуючи результати розрахунків, слід ураховувати, 

що такі результати частково пояснюються специфічними проблемами з фінан-

суванням вищої освіти в окремих країнах (наприклад, Литві та Латвії), а також 
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тим, що в країнах із менш розвинутим промисловим сектором немає гострої 

потреби у висококваліфікованих кадрах. У цілому, як зазначено вище, просте-

жується залежність "витрати – кваліфікація – економічне зростання", що дає 

підставу для її дослідження на рівні окремої держави. 

 

Таблиця 2.6 

Усереднені дані щодо ВВП, витрат на вищу освіту та рівня кваліфікації в за-

рубіжних країнах за 2014-2016 рр. 

Групи країн 

ВВП на душу насе-

лення, дол. США з 

урахуванням ПКС 

Загальні витрати на 

вищу освіту на 1-го 

студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 

Частка населення з 

вищою освітою в ка-

тегорії 15-64 років, % 

Країни з рівнем ВВП на душу населення до 40 тис. дол. США 

Латвія 25 026,50 8 882,70 29,7 

Туреччина 25 406,70 10 714,30 14,8 

Польща 26 591,50 9 182,70 24,5 

Угорщина 26 657,50 9 584,00 20,6 

Литва 29 301,60 9 149,30 31,4 

Словаччина 29 525,30 12 854,30 18,9 

Естонія 29 927,00 12 594,30 33,3 

Португалія 30 005,20 11 543,00 20,6 

Словенія 32 129,30 10 517,30 26,3 

Чехія 33 948,90 10 487,30 19,8 

Іспанія 35 264,30 12 601,70 32,2 

Італія 37 675,70 11 449,70 15,4 

Середнє значення 30 121,63 10 796,72 23,96 

Країни з рівнем ВВП на душу населення вище 40 тис. дол. США 

Франція 41 279,50 16 259,70 30,4 

Великобританія 42 643,20 24 876,70 37,5 

Фінляндія 43 060,50 17 680,30 35,4 

Бельгія 46 590,20 17 572,70 32,8 

Німеччина 48 419,60 17 213,00 23,8 

Швеція 48 818,20 24 512,00 34 

Ісландія 49 200,30 12 888,70 31,8 

Австрія 50 461,10 17 588,30 28,1 

Нідерланди 50 606,40 19 383,00 30,4 

Норвегія 61 723,40 21 186,70 36,5 

Ірландія 64 096,90 13 406,70 38,8 

Середнє значення 49 718,12 18 415,25 32,68 

Складено за даними [174; 175; 176]. 

 

З урахуванням євроінтеграційних прагнень України проаналізовано вза-

ємозв’язок показників витрат на вищу освіту, частки висококваліфікованого 
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населення та ВВП, що спостерігається в окремих країнах ЄС. З цією метою 

вибрано ті країни-члени ЄС, які свого часу, як і Україна, мали планову еконо-

міку (Польща, Естонія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Словенія). Для ана-

лізу використано статистичні дані [174; 175] за загальними (державними та 

недержавними) видатками на вищу освіту всіх рівнів на одного студента та 

ВВП на душу населення, а також дані [176] щодо частки населення з вищою 

освітою в категорії 15-64 роки (додаток Ж). 

Графічне подання статистичної залежності частки висококваліфікова-

ного персоналу від витрат на вищу освіту на одного студента по кожній країні 

за 2010-2016 рр. наведено на рис. 2.8. 

 
а) Польща;       б) Естонія;   

 

 
в) Чехія;       г) Словаччина; 
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д) Латвія;       е) Литва; 

 
ж) Словенія. 

 

Рис. 2.8. Статистичний взаємозв'язок частки висококваліфікованого пе-

рсоналу та обсягу витрат на вищу освіту за 2010-2016 рр. у окремих зарубіж-

них країнах. 

Розраховано автором за даними [174; 176]. 

 

Графіки апроксимуючих функцій у зарубіжних країнах (див. рис. 2.8) ві-

дображають наявність лінійної залежності частки висококваліфікованого пер-

соналу від витрат на вищу освіту:  

коефіцієнти детермінації Польщі (0,8541), Естонії (0,8261), Словенії 

(0,7313) мають високі значення, що свідчить про сильний зв'язок між показни-

ками;  

середнім зв'язком характеризуються Чехія (0,602) та Словаччина (0,635), 

а слабким  – Латвія (0,3971);  
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майже повністю відсутня залежність рівня кваліфікації від витрат у Ли-

тві (коефіцієнт детермінації 0,0586).   

При цьому в Чехії спостерігається незначне скорочення витрат у 2013 та 

2016 рр. на тлі їх загального збільшення, у Словаччині та Латвії – різке змен-

шення витрат на освіту у 2016 р., а витрати в Литві впродовж усього періоду 

мають стрибкоподібний характер.  

Авторами робіт [24; 25; 26; 27; 28] доведено прямий вплив рівня квалі-

фікації населення на економічне зростання в країні. У сучасних дослідженнях 

[177, с. 47-48; 178] також стверджується, що саме висококваліфікований пер-

сонал значною мірою впливає на збільшення обсягу ВВП у періоди економіч-

ного зростання. Тому в умовах прискореного розвитку Індустрії 4.0 зростає 

роль висококваліфікованої праці, яка сприяє впровадженню у виробництво но-

вих технологій.  

На рис. 2.9 відображено статистичну залежність ВВП на душу населення 

від рівня кваліфікації працюючих у досліджуваних зарубіжних країнах протя-

гом 2010-2016 рр. 

 

 
а) Польща;       б) Естонія; 
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в) Чехія;      г) Словаччина; 

 

 
д) Латвія;      е) Литва; 

 

 
ж) Словенія. 

 

Рис. 2.9. Статистичний взаємозв'язок обсягу ВВП на душу населення та 

частки висококваліфікованого персоналу в окремих зарубіжних країнах  

за 2010-2016 рр.  

Розраховано за даними [175; 176]. 
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y = 1174x + 7177,7
R² = 0,9404
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y = 1217,2x - 9450,7
R² = 0,9761
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y = 1327,2x - 14161
R² = 0,9267
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y = 740,51x + 12530
R² = 0,8861
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У всіх розглянутих країнах спостерігається строга лінійна залежність 

між збільшенням обсягу ВВП та зростанням частки населення з вищою осві-

тою. Про це свідчать високі значення коефіцієнтів детермінації: Польща – 

0,971, Естонія – 0,9681, Чехія – 0,9204, Словаччина – 0,9404, Латвія – 0,9761, 

Литва – 0,9267, Словенія – 0,8861. Це дозволяє стверджувати, що високий рі-

вень кваліфікації населення позитивно пов'язаний з обсягом ВВП країни, так 

що підвищення рівня кваліфікації людей сприяє економічному зростанню.  

У цілому аналіз економічних показників вищенаведених країн-членів 

ЄС дозволив виявити наявність залежності високого рівня кваліфікації персо-

налу від витрат на вищу освіту, а також обсягу ВВП від частки високо-квалі-

фікованого населення.  

Отже, аналітично підтверджено гіпотезу про те, що країни Європи, які 

зацікавлені в більших обсягах фінансування вищої освіти (підвищення квалі-

фікації та перекваліфікація персоналу), забезпечують збільшення частки висо-

кокваліфікованої праці та в результаті (з урахуванням наявного рівня розвитку 

техніки і технологій) досягають зростання показника ВВП на душу населення. 

Виявлена зворотна залежність частки висококваліфікованого персоналу 

від реальних витрат на вищу освіту в Україні не може вважатися нормальним 

явищем, тим більше в умовах Четвертої промислової революції. Скорочення 

реальних витрат на вищу освіту в Україні на тлі незначного зростання кілько-

сті висококваліфікованого населення (з урахуванням проблем якості освіти) 

знижує її можливості в частині формування STEM-персоналу та забезпечення 

економічного зростання на основі нової техніки і технологій. Якщо уряд кра-

їни має на меті прискорений розвиток національної промисловості на іннова-

ційній основі, то йому необхідно переглянути ставлення до державного фінан-

сування вищої освіти, а також стимулювання розвитку приватного фінансу-

вання. 
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2.1.2. Методи прибуткового оподаткування в стимулюванні розвитку 

людського капіталу  

 

Розвиток цифрових технологій, що визначив орієнтири країн у напрямку 

становлення Індустрії 4.0 і формування для неї STEM-персоналу, призвів до 

необхідності підвищення рівня освіти та збільшення її фінансування. А також 

до необхідності пошуку методів (в тому числі податкових), які дозволять сти-

мулювати людей до освіти впродовж життя, оскільки в умовах постійного ро-

звитку технологій персонал повинен освоювати нові знання й навички та під-

вищувати кваліфікацію. 

Проведене у даній роботі дослідження теоретичних положень дозволило 

виділити методи індивідуального прибуткового оподаткування для стимулю-

вання розвитку людського капіталу, що представлені трьома концепціями: 

всеосяжною, двоїстою і плоскою. Аналіз зарубіжного досвіду їх застосування 

показав, що в сучасних умовах найбільш прийнятною є плоска концепція, на 

основі якої в якості стимулу до освіти ефективно працюють податкові пільги. 

Оскільки Україна дотримується світових тенденцій, її уряд націлений на 

цифровизацию і розвиток національної промисловості [179], у зв'язку з чим 

проводить політику щодо реформування освіти і розвитку напрямків STEM в 

освіті. Незважаючи на те, що в Україні STEM є новим напрямком, він вже дуже 

поширений. Тому далі проведено аналіз заходів з розвитку STEM-освіти в кра-

їні та аналіз національної системи індивідуального прибуткового оподатку-

вання, який дозволив визначити методи й інструменти, що використовуються 

в країні для стимулювання людей до навчання.  

Аналіз заходів з розвитку STEM-освіти та формування STEM-персоналу 

в Україні проведено з боку держави, бізнесу та громадськості. 

Заходи з боку держави. Основні дії уряду з розвитку STEM-освіти в Ук-

раїні сконцентровані переважно на законодавчих досягненнях. Далі розгля-

нуто основні з них. 
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Було розроблено "Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства 

України на 2018-2020 рр." [180], якою планувалася поступова цифровізація на-

вчальних закладів, посилення природничо-математичних предметів та техніч-

ної творчості, поширення закладів освіти з STEM-програмами, впровадження 

освітянських ресурсів для вчителів. По зазначених аспектах її реалізовано ча-

стково.  

Прийнято новий Закон "Про освіту" [169], в рамках реформування освіти 

в Україні, що законодавчо закріплює освіту впродовж життя (lifelong learning), 

додає нові види освіти, такі як інформальна та освіта дорослих (adult learning), 

розширює форми здобуття освіти (наприклад, дуальної), вводить обов’язко-

вими природничо-математичні предмети у старших профільних класах та 

інше.  

Також було залучено школи до впровадження в них STEM-освіти, згідно 

Наказу МОН України "Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та фун-

кціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-цен-

тру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017-2021 роки" [181].  

Створено Інститут модернізації змісту освіти, який займається питан-

нями реформування загальної середньої освіти в Україні з впровадженням 

STEM. Одним з важливих кроків цього інституту стала розробка методичних 

рекомендацій з впровадження STEM-освіти у закладах загальноосвітньої та 

позашкільної освіти (див. [182]), створення електронних шкільних підручни-

ків, які є в широкому доступі на сайті МОН України. Також на сайті є навча-

льні плани та програми для педагогів, безкоштовний курс з вивчення англій-

ської мови від Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок 

Lingva.Skills [183]. 

В рамках модернізації освіти МОН запропоновано для громадського об-

говорення: 

проєкт розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо ре-

алізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 
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на 2020-2027 роки" [184], що має сприяти формуванню STEM-компетенцій, 

підготовці фахівців технічних та інженерних професій, поширенню STEM-на-

прямів у сфері освіти; 

проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 рр. [185], 

що дозволить в сучасних умовах підготувати висококваліфікованих фахівців, 

спроможних відповідати новим технологічним викликам, та сформувати інте-

лектуальний людський капітал;  

новий проєкт закону "Про освіту дорослих" 2020 р. [186], оскільки 

проєкт 2017 р. так і залишився недоопрацьованим та згодом втратив актуаль-

ність. Вітчизняні вчені [63, с. 3-7] вважають, що питання освіти дорослих має 

бути вирішено першочергово. Це дозволить в умовах цифровізації безперер-

вно підвищувати кваліфікацію діючого персоналу та перенавчати його відпо-

відно до вимог сучасної праці. 

Значним кроком для підвищення цифрової грамотності серед населення 

є створення безкоштовної державної цифрової платформи "Дія. Цифрова 

освіта" [187], яка дозволяє отримати початкові загальні цифрові навички.  

Заходи з боку бізнесу. Згідно досліджень [188; 189], більшість великих 

зарубіжних компаній вирішують питання дефіциту STEM-персоналу інвесту-

ванням у навчання та перекваліфікацію свого персоналу шляхом створення ін-

формаційних платформ та корпоративних університетів на своїх підприємст-

вах. Ця практика також має місце і в Україні, але в менших масштабах. Пока-

зовим прикладом таких компаній вважаються:  

- академія ДТЕК – навчає персонал для роботи в компанії та розвиває 

сучасні компетенції для впровадження інновацій. Основними навчальними за-

ходами є тренінги, дистанційні курси, в тому числі створені на базі інформа-

ційного забезпечення, програми МВА [190]; 

- корпоративний університет Метінвест – проводить розвиток компете-

нцій персоналу в межах професійного та управлінського навчання, в основі 

якого покладено концепцію кадрового ескалатора [191]; 
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- школа бізнесу Нова пошта – основана на власному досвіді корпорати-

вної освіти персоналу, який тепер проводить онлайн-навчання малого та сере-

днього бізнесу [192]; 

- корпоративний університет COMFY – створений на віртуальній базі 

Knowledge Hub та онлайн-платформі Comfy Wiki, які завжди містять останню 

інформацію про нові технології та навчальні матеріали для свого персоналу. 

Ними також можна користуватися за допомогою додатку на смартфоні [193]; 

- академія УкрАВТО – представлена підвищенням кваліфікації персо-

налу корпорації на базі програмного забезпечення безперервного навчання, що 

складається з начальної програми перед введенням до посади, підвищення ква-

ліфікації та програми "Школа майбутнього директора" [194] та інші. 

Отже, великий бізнес розуміє необхідність навчання персоналу впро-

довж життя, в тому числі STEM-освіти, та направляє частину своїх інвестицій 

в цьому напрямку. Проте середній та малий бізнес такої можливості не мають, 

тому потребують підтримки з боку держави.   

Громадська ініціатива. З боку громадськості проводяться STEM-заходи 

у школах, застосовуються STEM-підходи у закладах позашкільної освіти через 

створення гуртків з навчання STEM-навичкам з використанням інформацій-

них технологій. Також в Україні створено ініціативну платформу "STEM-коа-

ліція", напрямками якої є розвиток технологічної грамотності закладів освіти, 

залучення дівчат до STEM, розвиток взаємозв’язку між бізнесом та навчаль-

ними закладами [195]. Досить поширеними в Україні стали цифрові освітні 

платформи, створені ініціативною громадськістю, такі як: 

Prometheus – платформа безкоштовних онлайн-курсів. Це громадський 

проект, який створений і фінансується за рахунок грантів та приватних по-

жертв, співпрацює з бізнесом та з МОН України [196]. На платформі предста-

влені відео-курси за різними галузями освіти для школярів, освітян та бажаю-

чих самонавчатися; 
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EdEra – студія онлайн-освіти та онлайн-курсів. Також громадський про-

ект, повністю безкоштовний, фінансується за рахунок приватних спонсорсь-

ких коштів [197]. Курс орієнтовано на освітян та учнів, включає відео-уроки, 

електронні підручники, конспекти, доповнення до шкільної програми;   

Відкритий університет Майдану – онлайн-платформа громадської 

освіти. Проект є безкоштовним, фінансується за рахунок приватних пожертв 

та грантів. Курс направлений на особистий розвиток, соціальне підприємниц-

тво, комунікації [198].  

Освітні онлайн-платформи стають доповненням до формальної освіти, 

що дозволяє персоналу розширяти знання з певних дисциплін під час навчання 

в освітніх закладах, оновлювати знання за професійною кваліфікацією.  

Таким чином, в Україні вживаються заходи щодо формування STEM-

персоналу (здебільшого з боку бізнесу та громадськості), але для його розви-

тку в короткостроковій перспективі цього недостатньо. Оскільки це має бути 

персонал з високим рівнем освіти, який з розвитком технологій буде постійно 

підвищувати кваліфікацію та перенавчатися, важлива роль у його підготовці 

відводиться державі. Адже вона зобов’язана не тільки безпосередньо фінансу-

вати сферу освіти (особливо вищої), але й створювати сприятливі умови іншим 

економічним суб'єктам для інвестування в людський капітал. 

Перед проведенням дослідження системи індивідуального прибуткового 

оподаткування України для визначення методу та інструментів, які сприяють 

стимулюванню розвитку людського капіталу, оцінено рейтинг України за 

тими ж показниками, за якими оцінювалися в роботі зарубіжні країни.  

Рейтинг України за показниками рівня STEM-освіти близький до рейти-

нгів КНР, але має вищі індекси. У міжнародних рейтингах (табл. 1.4) індекси 

України більш низькі ніж у досліджуваних розвинених країнах: за індексом 

технологічної готовності – 0,34, за індексом інновацій – 0,45, за індексом ви-

щої освіти та навчання – 0,26, за світовим індексом людського капіталу (ноу-

хау субіндекс) – 0,29. Щодо індексу міжнародної конкурентоспроможності 
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прибуткового оподаткування трудових доходів та за індексу міжнародної кон-

курентоспроможності прибуткового оподаткування доходів від капіталу, то 

дані по них відсутні. Однак можна зробити деякі висновки щодо них, розгля-

нувши систему прибуткового оподаткування країни.     

Підґрунтям для податкової системи України стала плоска концепція 

Р. Е. Хола та А. Рабушки. Її було впроваджено реформою ПДФО у 2016 р. 

шляхом введення однакової плоскої ставки на податок з доходів фізичних осіб 

та податок на прибуток [199]. До цього діяла всеосяжна податкова система з 

малопрогресивною (15% та 17%) шкалою ставок. Податкову систему України 

станом на 2018 р. представлено на рис. 2.10. 

Як видно з рис. 2.10, всі доходи фізичних осіб в Україні, незалежно від 

джерела їх походження, оподатковуються за єдиною плоскою ставкою 18%, за 

виключенням деяких доходів від капіталу, для яких передбачені дещо нижчі 

ставки. Реформою було спрощено податкову систему країни, але підвищено 

ставку, яка все ж таки є найнижчою із досліджуваних країн. За оцінкою пода-

ткової системи Україна могла би отримати більш високі позиції у міжнарод-

ному рейтингу конкурентоспроможності оподаткування, оскільки відповідає 

таким критеріям рейтингу, як відсутність прогресивності ставки прибуткового 

податку та складності податкової системи. Проте вона не відповідає критеріям 

подвійного оподаткування доходів, що знизило б її позиції.  

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Система ПДФО в Україні 

Складено  за даними [199]. 
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Поки що Податковий кодекс України (ПКУ) не містить пільг та префе-

ренцій з ПДФО для стимулювання формування STEM-персоналу серед доро-

слих, оскільки першим кроком уряду стало реформування загальної середньої 

освіти. Але в рамках загальних пільг на освіту в податковому законодавстві 

можна виділити податкову знижку (пп. 166.3.3 ПКУ) [199], до якої включа-

ються витрати на всі рівні освіти у вітчизняних закладах.  

Проте податкова знижка має свої обмеження. По-перше, її сума не по-

винна бути вищою за річну суму заробітної плати платника (пп. 166.4.2 ПКУ) 

[199], тобто повернути можливо тільки 18% витрат на освіту. По-друге, право 

скористатися нею надається тільки до кінця звітного року і не переноситься на 

наступний (пп. 164.4.3 ПКУ) [199], тобто повернути ці витрати вже немож-

ливо.   

Крім того підлягають звільненню від ПДФО доходи платника, отримані 

ним у вигляді: 

сплати роботодавцем підвищення кваліфікації платника (пп.165.1.37 

ПКУ) [199], незалежно від розміру;  

сплати роботодавцем за навчання платника  у вітчизняних вищих і про-

фесійно-технічних закладах навчання (пп.165.1.21 ПКУ) [199], але у розмірі не 

вище трьох мінімальних зарплат у місяць, встановлених у звітному році;  

державної та недержавної стипендії, сума якої не повинна бути вище ро-

зміру зазначеного у пп. 169.4.1 ПКУ [199], частина перевищення оподаткову-

ється на загальних підставах. 

Очевидно, що пільг на освіту в Україні не так багато, як в інших країнах, 

оскільки освіта вважається безкоштовною. Згідно Закону України "Про освіту" 

(ст. 78 р. Х) [169] фінансування освіти державою забезпечується за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів у розмірі до 7% ВВП на рік. Повні-

стю безкоштовною є освіта у державних дошкільних, шкільних та позашкіль-

них закладах. Щодо професійно-технічної та вищої освіти, то її фінансування 

здійснюється вибірково за державним замовленням в межах коштів бюджету. 
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Фінансується з бюджету підвищення кваліфікації педагогічних та науково-пе-

дагогічних працівників у розмірі 2% їх заробітної плати.  

Державних програм з розвитку STEM-персоналу на всіх рівнях освіти в 

Україні поки що немає, але урядом в подальшому планується їх розробка. Та-

кож держава закликає бізнес долучатися до стимулювання формування STEM-

персоналу шляхом створення державно-приватного партнерства.  

Отже, STEM-направлення є новим в Україні та, незважаючи на це, в кра-

їні вже здійснені перші законодавчі заходи для його подальшого формування. 

Але поки що уряд більш зосереджений на впровадженні STEM у початкову 

освіту. Що стосується формування STEM-персоналу серед дорослих – наразі 

ще не розроблено законодавчих механізмів. Проте з боку системи ПДФО є де-

які інструменти у вигляді пільг та звільнень від податку, які можуть стати ос-

новою формування стимулів з ПДФО для персоналу. 

Враховуючи дослідження концептуальних положень, а також аналіз за-

рубіжного досвіду державного регулювання розвитку STEM-персоналу для Ін-

дустрії 4.0 методами ПДФО, сформульовано наступні заходи з удосконалення 

системи індивідуального прибуткового оподаткування в Україні:  

1. Щодо ставки та бази. Система ПДФО України не потребує радика-

льних змін, оскільки чинна ставка 18% є невисокою (для порівняння середня 

ставка ПДФО у країнах-членах ЕС у 2018 р. становить 38,6% [200]), тож не 

створює надмірного податкового навантаження на платників податку. Крім 

того, дорівнює ставці податку на прибуток підприємств, що дозволяє досягати 

в певній мірі податкової нейтральності. Щодо бази, вона є достатньо широкою 

і характеризується простотою визначення. 

2. Щодо податкових пільг. Доцільним є, одночасне або за вибором, впро-

вадження пільг з ПДФО щодо стимулювання розвитку STEM-персоналу: 

податковий кредит для зменшення податкового зобов'язання з податку 

на суму витрат резидентів на вищу освіту, підвищення кваліфікації та післяди-

пломне навчання за STEM напрямами з можливістю перенесення витрат на 
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майбутні періоди23 до повного погашення. Такий вид пільги застосовується 

Канадою та США; 

податкова знижка у вигляді вирахування з податкової бази витрат рези-

дентів на вищу освіту, підвищення кваліфікації та післядипломне навчання за 

STEM напрямами, у розмірі, що не перевищує доходу, з можливістю перене-

сення витрат на майбутні періоди до повного погашення. Така податкова зни-

жка застосовується в Естонії, США та КНР. 

3. Щодо преференцій. Застосування звільнень від ПДФО для стимулю-

вання розвитку STEM-персоналу:  

звільнення від оподаткування державних та недержавних стипендій на 

вищу та післядипломну STEM-освіту, а також академічних стипендій. Наразі 

державні і недержавні стипендії на освіту не оподатковуються в межах роз-

міру, визначеного в пп. 169.4.1 ПКУ [199]. Такі звільнення використовуються 

в Естонії, Канаді, США, Фінляндії, КНР; 

звільнення від ПДФО доходів за грантами на дослідження за STEM-на-

прямами, які застосовуються в Естонії, Канаді, США, Фінляндії, КНР. 

4. Щодо додаткових заходів. Якщо в Україні відбудеться введення по-

датку на виведений капітал, доцільно звільнити від оподаткування дивіденди 

фізичних осіб. Тобто податкова база ПДФО має включати трудові доходи та 

доходи від капіталу за вирахуванням інвестиційного доходу (дивіденди, при-

ріст капіталу) фізичних осіб, який буде оподатковуватися податком на виведе-

ний капітал.  

Враховуючи той факт, що в перші роки запровадження податку на виве-

дений капітал можливим може бути скорочення податкових надходжень до 

бюджету, важливо впроваджувати запропоновані заходи у НДФЛ поступово. 

У перші роки застосування податку на виведений капітал доцільно ввести у 

                                                             
23 Для формулювання загальних умов надання податкового кредиту та податкової знижки доцільним є 

проведення додаткових досліджень, спрямованих на оцінку ефективності цих видів пільг з позиції стимулю-

вання витрат на освіту, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію за STEM-напрямами. 
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практику лише пільги на освіту, а при досягненні стабільних податкових над-

ходжень до бюджету – повністю змінювати систему оподаткування доходів 

фізичних осіб, в тому числі відмовлятися від оподаткування дивідендів. 

Запропоновані заходи можуть стимулювати формування та розвиток 

смарт-промисловості, адже, з одного боку, сприятимуть отриманню вищої 

освіти за STEM-напрямками, залученню персоналу до підвищення кваліфіка-

ції та післядипломної освіти для отримання STEM-навичок, що приведе до фо-

рмування та подальшого розвитку STEM-персоналу, а з іншого боку, за раху-

нок звільнення від оподаткування дивідендів фізичних осіб, стимулюватимуть 

приватні інвестиції у промисловість.  

Однак для оцінки зазначених пропозицій у практичну площину потрібно 

провести більш точні розрахунки з використанням методів економіко-матема-

тичного моделювання, які дозволять одержати кількісні оцінки очікуваної від-

дачі від збільшення витрат на пільги з ПДФО на освіту. 

 

 

2.2. Моделювання динаміки обсягу ВВП з урахуванням фактору людсь-

кого капіталу 

 

Проведене дослідження показало, що в умовах Четвертої промислової 

революції розвиток національної промисловості залежатиме від достатньої кі-

лькості висококваліфікованого персоналу. З впровадженням нових технологій 

його дефіцит знижуватиме виробничі можливості підприємств і гальмуватиме 

економічне зростання країни. Необхідність розвитку STEM-персоналу вима-

гає від держави і бізнесу збільшення витрат на вищу та післядипломну освіту, 

перекваліфікацію працюючого персоналу. Це дозволить підвищити продукти-

вність праці, забезпечити державі і бізнесу економічну віддачу від інвестицій 

в освіту, а також дозволить скоротити відставання від інших країн світу у фо-

рмуванні STEM-персоналу та розвитку Індустрії 4.0.   
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Дослідження теоретичних положень та зарубіжного досвіду показало, 

що найбільш дієвим методом індивідуального прибуткового оподаткування в 

умовах розвитку сучасної економіки може бути плоска концепція. В рамках 

даної концепції у якості стимулу до отримання освіти населенням може бути 

використано такий інструмент податку на доходи фізичних осіб як пільги.  

Тому в дисертації досліджено економічні наслідки впровадження пільг 

з ПДФО для залучення до STEM-освіти населення в Україні та їх вплив на 

економічне зростання. Пільги є витратами держави на освіту і пізніше повер-

таються до бюджету у вигляді податків із більш високої заробітної плати на-

вченого персоналу. Для їх оцінки розроблено економіко-математичну модель, 

яка дозволила спрогнозувати можливі витрати бюджету при впровадженні 

пільг, визначити їх вплив на зростання висококваліфікованого населення, на 

обсяги праці та ВВП, а також оцінити окупність витрат на податкові пільги.  

Загальну економічну постановку задачі можна сформулювати наступ-

ним чином. Вводяться податкові пільги з ПДФО у вигляді податкового кре-

диту, що відшкодовується (refundable tax credit) для залучення до вищої та пі-

слядипломної освіти, перекваліфікації зайнятого населення. Податковий кре-

дит дозволяє платнику податків зменшувати податкове зобов'язання, поки 

йому не повернеться вся сума витрат на освіту. У базовому розрахунку врахо-

вано працю висококваліфікованого, кваліфікованого та низькокваліфікова-

ного персоналу, оскільки всі вони беруть участь у створенні національного 

продукту. Потім досліджено вплив на обсяги праці та ВВП тільки висококва-

ліфікованого персоналу з урахуванням витрат на його освіту.   

З використанням економіко-математичного моделювання у дисертації 

розроблено науково-методичний підхід, який дозволяє оцінювати вплив мето-

дів індивідуального прибуткового оподаткування на стимулювання розвитку 

людського капіталу в Україні. Підхід полягає у побудові алгоритму економет-

ричних моделей, що дозволяє розраховувати прогнозний обсяг ВВП на основі 

праці, на яку впливає висока кваліфікація зайнятих з урахуванням витрат на її 

отримання (включаючи витрати на пільги на вищу освіту), а також інвестицій 
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в основні виробничі фонди та індексу долару США. Розробка науково-мето-

дичного підходу включає основні етапи:  

(1) базовий розрахунок прогнозного ВВП України на основі праці усіх 

зайнятих в економіці без застосування податкових пільг з ПДФО на вищу 

освіту;  

(2) розрахунок прогнозного ВВП України на основі висококваліфікова-

ної праці без застосування податкових пільг з ПДФО на вищу освіту; 

(3) визначення обсягу видатків держави на впровадження пільг з ПДФО, 

ґрунтуючись на розмірі приватних витрат на вищу освіту з урахуванням від-

сотків по ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) за роки надання 

пільг; 

(4) розрахунок прогнозного ВВП на основі висококваліфікованої праці 

із застосуванням пільг з ПДФО на вищу освіту для персоналу, по роках і за 

весь період, та оцінка окупності витрат держави на податкові пільги на вищу 

освіту. 

Для виконання розрахунків за визначеними етапами при побудові еко-

номіко-математичної моделі було використано виробничу функцію Кобба-Ду-

гласа [152, с. 155]. Такий вибір засновано на тому, що функція Кобба-Дугласа 

характеризується простотою використання, динамічністю, що дозволяє визна-

чати зміни в економіці у часі, та не лінійністю, що дозволяє отримати набли-

жені до реальної економіки дані [201, с. 158].   

Виробничу функцію модифіковано шляхом введення додаткової змін-

ної, що представлена значенням індексу долару на кінець року. Тому у якості 

базової отримано таку мультиплікативну модель (α, β, γ ≥0):  

 

i i i iY AL K I   ,     (2.1) 

 

де Yi – обсяг ВВП за період; А – масштабний коефіцієнт; Li – реальна 

заробітна плата за період; Ki – валове нагромадження капіталу за період; Ii – 
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індекс долару за період; α – коефіцієнт степеневої залежності ВВП від праці; 

β – коефіцієнт степеневої залежності ВВП від капіталу; γ – коефіцієнт степе-

невої залежності ВВП від індексу долару.   

 

Дана мультиплікативна функція у дисертації дозволила дослідити розви-

ток економіки України у довгому періоді 2000-2019 рр. та виявити вплив фак-

торів на ВВП. Це дало можливість провести розрахунок очікуваного прогнозу 

ВВП та визначити тенденції економічного зростання України до 2030 р. з  ви-

соким  рівнем  точності.    

На виконання першого етапу запропонованого науково-методичного 

підходу для розрахунку базового прогнозу ВВП прийнято такі умови: 

державою не передбачені витрати на податкові пільги з ПДФО на STEM-

освіту;  

розрахунок враховує працю висококваліфікованого, кваліфікованого та 

низькокваліфікованого зайнятого населення; 

з розрахунків не виключаються роки світової економічної кризи – 2008-

2009 рр. та рік початку збройного конфлікту на сході України – 2014 р.   

У дисертації для розрахунку ВВП використані статистичні дані Світо-

вого банку (The World Bank) [202], Державної служби статистики України 

[203] и сайту Stooq.com [204] за 2000-2019 рр. Для порівняння отриманих про-

гнозних значень використані дані прогнозу ВВП України від МВФ (IMF) 

2019 р. [205] та прогнозу МВФ [205] 2020 р. з урахуванням кризи через панде-

мію COVID-19. Розрахунки в дисертації було проведено у доларах США, оскі-

льки це дозволяє частково врахувати інфляцію. До того ж, більша частина да-

них у статистиці представлена у доларах США. 

Користуючись зазначеними статистичними джерелами, були відібрані 

найбільш відповідні дані для моделі за показниками ВВП (Y), праці (L), капі-

талу (K) и індексу долару (I). На підставі роз'яснень статистики було визна-

чено, що включають в себе ці показники.  
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ВВП (gross domestic product), згідно даних Світового банку [202], являє 

собою суму ринкової вартості усіх вироблених в економіці товарів і послуг з 

урахуванням усіх податків на продукцію та за мінусом субсидій, які не вклю-

чені у вартість продукції. Він розраховується без обліку амортизації виробле-

них (готових) активів і виснаження природних ресурсів.  

Дані по фонду оплати праці усіх зайнятих не включені у статистику Сві-

тового банку. Тому як показник праці було вирішено взяти доходи у вигляді 

заробітної плати населення розділу "Національні рахунки" підрозділу "Доходи 

та витрати населення" Державної служби статистики України [203]. Показник 

включає в себе доходи у вигляді заробітної плати на рік без урахування інших 

доходів і соціальних трансфертів. Згідно [206], заробітна плата персоналу 

включає в себе усі види винагород за працю, нараховані у грошовій і натура-

льній формі, в тому числі доплати, надбавки, премії. 

Як показник капіталу краще використовувати показник валового нако-

пичення капіталу (gross capital formation) статистики Світового банку. Він най-

повніше відображає вартість капіталу, на відміну від показників основних фо-

ндів або капітальних інвестицій Держстату України. За даними [202], валове 

нагромадження капіталу складається з інвестицій в основні фонди країни 

(включаючи поліпшення земельних ділянок, будівництво залізниць, шкіл, лі-

карень, житлових, комерційних і виробничих будівель) з урахуванням зміни 

рівня запасів у виробництві та за мінусом вартості їх вибуття.  

 Дані за індексом долару взяті на сайті Stooq.com [204], який викладає 

інформацію з валютних ринків. Індекс долару розраховано як середньозва-

жене відношення долару США до шести світових валют: Євро, Ієна, Фунт сте-

рлінгів, Канадський долар, Шведська крона, Швейцарський франк.  

Введення додаткової змінної, яка представлена значенням індексу до-

лару на кінець року (I), має обґрунтування. У дослідженнях сучасних російсь-

ких економістів [151; 207] у вигляді додаткової змінної у виробничу функцію 

включаються значення ціни на нафту на світовому ринку, оскільки її зміни 

впливають на ВВП Росії. На економіку України, яка є малою відкритою, що 
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спеціалізується на сировинному експорті, в свою чергу, значно впливає коли-

вання курсу долару США. Як показує світовий досвід [209] його підвищення 

негативно впливає на ціни експортованих сировинних товарів, що призводить 

до зниження доходів країн, які їх виробляють. Для оцінки цього впливу й ви-

користовують показник індексу долару (U.S. Dollar Index).  

Всі початкові статистичні дані за показниками за досліджуваний період 

для побудови виробничої функції відображені у табл. 2.7. Для зручності у ро-

зрахунках розмірність факторів Y і K зменшена у 1 000 000 разів. 

 

Таблиця 2.7 

Статистичні дані по економіці України за період 2000-2019 рр.   

Рік 

ВВП у постійних 

цінах 2010 р., млн 

дол. США 

 

(Y) 

Доходи населення у 

вигляді заробітної 

плати у цінах поточ-

ного року, млн грн. 

(L) 

Валове нагрома-

дження капіталу в по-

стійних цінах 2010 р., 

млн дол. США 

(K)  

Індекс до-

лару, % на 

кінець  

року 

(I) 

1 2 3 4 5 

2000 89 402 55 853 27 157 109,13 

2001 97 630 56 162 33 527 117,21 

2002 102 755 78 950 33 024 102,26 

2003 112 533 94 608 36 954 87,38 

2004 126 159 117 227 38 787 81,00 

2005 129 940 160 621 37 867 90,96 

2006 139 608 205 120 45 244 83,43 

2007 150 209 278 968 57 226 76,70 

2008 153 670 366 387 58 256 82,15 

2009 130 990 365 300 24 817 78,28 

2010 136 013 449 553 28 391 79,31 

2011 143 447 529 133 32 045 80,56 

2012 143 789 609 394 30 609 79,87 

2013 143 751 630 734 26 829 80,21 

2014 134 331 615 022 17 569 90,28 

2015 121 203 709 590 19 677 98,65 

2016 123 912 898 326 28 302 102,21 

2017 126 968 1 209 097 28 982 91,83 

2018 131 292 1 529 367 28 192 95,74 

2019 135 537 1 753 337 22594 96,06 

Складено за даними [202; 203; 204].  
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У табл. 2.7 не всі дані можуть бути порівняні. Так, показники ВВП і ва-

лового нагромадження капіталу наведені у постійних цінах 2010 р. у млн дол. 

США (з урахуванням офіційного обмінного курсу 2010 р.), показник доходу у 

вигляді заробітної плати – у цінах поточного року в гривнях, індекс долару – 

в процентах. Крім того, дані по заробітній платі на Держстаті України до 

2014 р. враховують тимчасово окуповані території АР Крим, Донецької та Лу-

ганської областей. Дані за показниками ВВП і валового нагромадження капі-

талу щодо цього у статистиці Світового банку відсутні.     

Для приведення даних в порівнянний вид було зроблено наступне: 

1. Перевірені показники ВВП і валового нагромадження капіталу на на-

явність у них даних по тимчасово окупованих територіях. Оскільки методоло-

гія розрахунку показників на сайті Світового банку однакова, досить переві-

рити тільки ВВП. Для цього використовувалися дані: ВВП у фактичних цінах 

(номінальний) у гривнях та індекси-дефлятори ВВП у відсотках до поперед-

нього року за 2000-2019 рр. розділу "Національні рахунки" підрозділу "Вало-

вий внутрішній продукт" Держстату України [210].   

Індекси-дефлятори до попереднього року були переведені у коефіцієнти. 

На їх основі розраховані індекси-дефлятори з базисним 2010 р.24, отримані дані 

представлені у додатку К (див. табл. К.1)  

Для обчислення коефіцієнта переходу на нову звітність було поділено 

ВВП у фактичних цінах 2010 р. у гривнях без урахування тимчасово окупова-

них територій на ВВП у фактичних цінах 2010 р. у гривнях з урахуванням тим-

часово окупованих територій (1 079 346 / 1 120 585 = 0,963198). 

Далі було розраховано показник ВВП у постійних цінах 2010 р. у дол. 

США без урахування тимчасово окупованих територій (табл. К.2 додатку К). 

                                                             
24 На основі щорічних індексів-дефляторів були розраховані коефіцієнти ланцюгових індексів-дефля-

торів з базисним 2000 р. за кожен рік шляхом множення коефіцієнту поточного року на добуток попередніх 

(наприклад, індекс-дефлятор 2004 р. (1,782) отримано шляхом добутку індексів-дефляторів 2000 р. (1,231), 

2001 р. (1,102), 2002 р. (1,053), 2003 р. (1,082), 2004 р. (1,153). Коефіцієнти індексів-дефляторів з базисним 

2010 р. отримані діленням коефіцієнтів індексів-дефляторів (з базисним 2000 р.) кожного року на коефіцієнт 

індексу-дефлятора 2010 р. рівний 5,154 (наприклад, індекс-дефлятор 2004 р. (0,239) (з базисним 2010 р.) роз-

рахований діленням індексу-дефлятора 2004 р. (1,782) (з базисним 2000 р.) на 5,154). 
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Для цього значення ВВП (фактичний у гривнях) кожного року поділено на від-

повідний йому коефіцієнт індексу-дефлятора з базисним 2010 р. Ці значення у 

періоді 2000-2013 рр. перемножено на коефіцієнт переходу на нову звітність 

(0,963198), потім поділено на офіційний курс долару США до гривні – 7,935.  

Так, розрахований ВВП у цінах 2010 року в млн дол. США без ураху-

вання тимчасово окупованих територій додатку К (див. табл. К.2) збігається з 

цим показником у табл. 2.7 (колонка 2). Отже, показники ВВП і валового на-

громадження капіталу за досліджуваний період, представлені у статистиці Сві-

тового банку, не враховують дані з тимчасово окупованих територій та можуть 

застосовуватися у подальших розрахунках. 

2. Розраховані значення показника реальної заробітної плати за дослі-

джуваний період у цінах 2010 р. у дол. США без урахування тимчасово окупо-

ваних територій (табл. К.3 додатку К). Для цього доходи населення у вигляді 

заробітної плати у цінах поточного року в гривнях (табл. 2.7) за 2000-2019 рр. 

було поділено на відповідний їм коефіцієнт індексу-дефлятора з базисним 

2010 р. (табл. К.1 додатку К), потім на офіційний курс долару США до гривні 

– 7,935. Отримані значення за 2000-2013 рр. помножено на коефіцієнт пере-

ходу на нову звітність (0,963198).   

3. Дані по індексу долару переведені у коефіцієнти діленням на 100. 

Побудова виробничої функції проводилося за формулою (2.1) на основі 

вхідних даних за змінними Y, L, K, I табл. 2.8 за період 2000-2019 рр. Коефіці-

єнти A, α, β, γ знайдені шляхом вирішення задачі лінійної регресії за методом 

найменших квадратів (МНК). При обчисленні невідомих параметрів у роботі 

прийнято вважати α и β незалежними (α, β≥0) та не дотримуватися обмежень 

β=1–α класичної функції Кобба-Дугласа. Усі розрахунки проведені у програмі 

Microsoft Office Excel.    
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Таблиця 2.8 

Вхідні дані України для аналізу і моделювання за 2000-2019 рр. 

Рік 

ВВП у постійних 

цінах 2010 р., 

млн дол. США 

 

(Y) 

Реальна заробітна 

плата у постійних ці-

нах 2010 р., дол. 

США  

(L) 

Валове нагромадження 

капіталу у постійних 

цінах 2010 р., млн дол. 

США 

(K) 

Індекс до-

лару на кі-

нець року, 

коеф.  

(I) 

1 2 3 4 5 

2000 89 402 28 384 27 157 1,0913 

2001 97 630 25 899 33 527 1,1721 

2002 102 755 34 576 33 024 1,0226 

2003 112 533 38 293 36 954 0,8738 

2004 126 159 41 152 38 787 0,8100 

2005 129 940 45 435 37 867 0,9096 

2006 139 608 50 498 45 244 0,8343 

2007 150 209 55 927 57 226 0,7670 

2008 153 670 56 940 58 256 0,8215 

2009 130 990 50 419 24 817 0,7828 

2010 136 013 54 571 28 391 0,7931 

2011 143 447 56 245 32 045 0,8056 

2012 143 789 60 089 30 609 0,7987 

2013 143 751 59 629 26 829 0,8021 

2014 134 331 52 084 17 569 0,9028 

2015 121 203 43 263 19 677 0,9865 

2016 123 912 46 772 28 302 1,0221 

2017 126 968 51 558 28 982 0,9183 

2018 131 292 56 512 28 192 0,9574 

2019 135 537 59 934 22 594 0,9606 
* Дані представлено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та тимчасово окупова-

них територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Складено за [202; 204], розраховано за даними [203]. 

 

Перед розрахунками відібрані фактори були перевірені на мультиколі-

неарність, тобто на наявність між змінними лінійного взаємозв'язку. Оскільки 

рішення рівняння множинної регресії передбачає незалежну дію всіх факторів, 

відібрано фактори, які мають сильний зв'язок з залежною змінною Y та найме-

нший зв'язок з іншими факторами [211, с. 92-95]. В ідеалі, при сильному впливі 

відібраних факторів на Y (більше 0,725), їх вплив один на одного повинен бути 

                                                             
25 Діапазон зміни r згідно таблиці Чеддока для якісної оцінки тісноти межфакторной кореляційної зв'я-

зку між змінними [212, с. 26]. 
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мінімальним (r<0,3) або близьким до нуля. Для цього використані методи ко-

реляційного аналізу. На основі вибірки статистичних даних для функції (2.1) 

побудована кореляційна матриця (табл. 2.9).   

 

Таблиця 2.9 

Кореляційна матриця взаємозв'язку факторів за 2000-2019 рр. 

  Y L K I 

Y 1    

L 0,924815059 1   

K 0,340007954 0,061781144 1  

I -0,815269178 -0,713946789 -0,339996386 1 

Розраховано автором.  

 

Сильний зв'язок з Y спостерігається у змінної L (r>0,9), теж сильний 

(табл. 2.9), але негативний, вплив має на Y фактор I (r>0,8), слабкіше, ніж інші 

на нього впливає фактор K (r>0,3). При цьому міжфакторний зв'язок L та K 

близький до нуля (r = 0,06), I та K слабкий (r = - 0,34), I та L вище середнього 

(r = - 0,71), але зворотний. Фактор I повинен бути включений у модель, оскі-

льки він сильно корелює з залежною змінною Y та дозволяє пояснити його ва-

ріацію за допомогою МНК. Його негативність інтерпретовано як те, що підви-

щення індексу долару (I) в умовах сировинної економіки України призводить 

до зниження рівня ВВП (Y). Оскільки матриця не містить дублюючих змінних, 

всі фактори включено у виробничу функцію. 

Для подальших розрахунків функцію із степеневого вигляду (2.1) при-

ведено до лінійного через логарифмування її змінних. Рівняння має вигляд:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Ln Y Ln A Ln L Ln K Ln I        (2.2) 

 

Для того, щоб отримати дійсно лінійну функцію, до якої можна застосу-

вати лінійну регресію, проведена заміна змінних: Ln(Y) = Y'; Ln(A) = A'; Ln(L) 

= L'; Ln(K) = K'; Ln(I) = I'. Після цього отримано лінійну функцію:  
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' ' ' ' 'Y A L K I          (2.3) 

 

При заміні змінних шляхом знаходження логарифма натурального (фу-

нкція "LN" MS Excel) кожної відомої змінної Y, L, K, I знайдені невідомі Y', L', 

K', I'. На їх основі із застосуванням МНК, який дозволяє визначити найкращу 

апроксимацію емпіричних даних функції, обчислені невідомі параметри A', α, 

β, γ (функція "ЛІНЕЙН" MS Excel) та отримані наступні їхні значення: α = 0,49; 

β = 0,08; γ = - 0,17; A' = 5,61. Для обчислення A проведена зворотна заміна Ln(A) 

= A' за допомогою функції "Epx" для A', тоді  A = 273,15. У результаті вироб-

нича функція має вигляд: 

 

0,49 0,08 0,17273,15i i i iY L K I      (2.4) 

 

Отримана виробнича функція дозволяє проаналізувати еластичність ви-

пуску за допомогою коефіцієнтів еластичності кожного фактору, які дорівню-

ють показникам ступеня факторів і визначаються формулами [213, с. 42]: 
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Здійснено аналіз показників степеневої залежності кожного фактору. 

Коефіцієнт еластичності праці (α) показує те, що при зростанні на 1% заробіт-

ної плати обсяг ВВП зросте на 0,49%, коефіцієнт еластичності капіталу (β) – 

то, що збільшення інвестицій в основні фонди на 1% приведе до зростання 

ВВП на 0,08%. Оскільки в функції α>β, зростання ВВП є капіталозберігаючим. 
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Коефіцієнт степеневої залежності (γ) має від'ємне значення, тобто при зрос-

танні на 1% індексу долару ВВП зменшиться на 0,17%. Це підтверджує при-

пущення про негативний вплив підвищення індексу долару на обсяг ВВП.  

Виробнича функція для економіки України 2000-2019 рр. показує спадну 

віддачу від розширення масштабів виробництва, оскільки еластичність випу-

ску (α+β) = 0,57<1. Це говорить про пропорційне зростання обсягу праці та 

капіталу, що приводить до збільшення обсягу ВВП в меншій мірі, ніж збіль-

шуються витрати обох факторів виробництва. При врахуванні негативного γ, 

сумарна віддача факторів виробництва ще менша (α+β+γ) = 0,40<1.  

При використанні функції (2.4), обчислені значення Yрозр. за кожен рік 

досліджуваного періоду для зіставлення і подальшого аналізу (табл. 2.10).  

 

Таблиця 2.10 

Фактичний і розрахунковий обсяг ВВП України за 2000-2019 рр. 

Рік 

ВВП фактичний, 

млн дол. США 

(Yфакт.) 

ВВП розрахунко-

вий, млн дол. США 

(Yрозр.)  

Абсолютне від-

хилення, млн 

дол. США 

Відносне від-

хилення, % 

1 2 3 4 5 

2000 89 402 95 030 +5 628 106,3 

2001 97 630 91 394 -6 236 93,6 

2002 102 755 107 565 +4 810 104,7 

2003 112 533 117 239 +4 706 104,2 

2004 126 159 123 515 -2 644 97,9 

2005 129 940 126 834 -3 106 97,6 

2006 139 608 137 581 -2 027 98,5 

2007 150 209 149 643 -566 99,6 

2008 153 670 149 430 -4 240 97,2 

2009 130 990 132 084 +1 094 100,8 

2010 136 013 138 548 +2 535 101,9 

2011 143 447 141 676 -1 771 98,8 

2012 143 789 145 967 +2 178 101,5 

2013 143 751 143 703 -48 99,9 

2014 134 331 127 199 -7 132 94,7 

2015 121 203 115 553 -5 651 95,3 

2016 123 912 123 041 -872 99,3 

2017 126 968 131 669 +4 701 103,7 

2018 131 292 136 403 +5 111 103,9 

2019 135 537 137 686 +2 149 101,6 

Розраховано автором. 
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Значення розрахункового і фактичного обсягу ВВП (табл. 2.10) проана-

лізовано за допомогою методу порівняння економічного аналізу. При цьому 

пораховано абсолютне та відносне відхилення за кожним роком, яке показує 

незначну відмінність значень Yрасч. та Yфакт., що спостерігається і на графіку 

(рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Порівняння ВВП фактичного і ВВП розрахункового України 

за 2000-2019 рр. 

 

Проведено оцінку статистичної надійності моделі за коефіцієнтом дете-

рмінації R2 та перевірку значущості з використанням F-критерію Фішера.   

Масив даних, що повертає функція "ЛІНЕЙН" при МНК, містить зна-

чення коефіцієнту детермінації R2 = 0,94. Воно близьке до одиниці, отже, за-

лежність обсягу ВВП від факторів є значною, а регресійна модель успішною.   

Цей масив даних містить значення Fрозр., яке дорівнює 84,58. З довірчою 

вірогідністю 0,95, згідно прийнятого рівня значущості (p) 0,05, та встановле-

ними ступенями свободи n-m-1 = 20-3-1 = 16 (де m – кількість факторів, n – 

число спостережень) розраховано (функція "F.ОБР") Fтабл. = 3,24. Порівняння 

значень (84,58 > 3,24) показало, що Fрозр. > Fтабл.. Тобто модель (2.4) статисти-

чно значуща та між результатом і факторами існує взаємозв’язок. Про точність 

моделі свідчить й середня відносна помилка апроксимації 2,8%.  
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Оскільки перевірка показала надійність побудованої виробничої функції 

(2.4) та статистичних даних, на її основі спрогнозовано очікуваний обсяг ВВП 

до 2030 р. (табл. Л.2 додатку Л). Для цього за допомогою трендового аналізу 

MS Excel складено прогноз реальної заробітної плати, валового накопичення 

капіталу та індексу долару (табл. Л.1 додатку Л). При цьому прийнято, що еко-

номіка України знаходиться у стійкому динамічному стані.  

Проведено порівняльний аналіз очікуваного обсягу ВВП з прогнозом 

ВВП України від МВФ до 2024 р. [205] (рис. 2.12), складеного у 2019 р. до 

кризи через пандемію COVID-19. Оскільки дані МВФ представлені у фактич-

них цінах (номінальний) і національній валюті України, їх перераховано у ціни 

2010 р. за допомогою індексів-дефляторів з базисним 2010 р. (табл. К.1 дода-

тку К), переведені в млн дол. США за курсом 2010 р. 

 

 

Рис. 2.12. Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 2020-

2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2019 р.  

 

Значення розрахованого обсягу ВВП до 2024 р. (табл. Л.2 додатку Л) ма-

ють незначні відхилення від даних МВФ при середній відносній помилці ап-

роксимації 1,13%, що також видно на рис. 2.12. Темп зростання ВВП за про-

гнозом МВФ збільшується до 2024 р. Темп зростання ВВП розрахункового 
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зменшується у періоді, оскільки функція (2.4) має спадну віддачу. Середнє зна-

чення темпу зростання ВВП за прогнозом МВФ становить 103,1%, а ВВП ро-

зрахункового – 102,4%.  

У жовтні 2020 р. МВФ [205] було складено кризовий прогноз ВВП Ук-

раїни до 2025 р., що враховує вплив пандемії COVID-19 на її економіку. Ці 

дані нижчі за попередні, тому для порівняння з ними за функцією (2.4) розра-

ховано новий прогноз ВВП (табл. Л.4 додатку Л). Для цього за допомогою 

трендового аналізу спрогнозовано нові значення показників праці, капіталу та 

індексу долару (табл. Л.3 додатку Л), за умови, що економіка України знахо-

диться у стійкому динамічному стані. Дані ВВП від МВФ 2020 р. перераховані 

у порівняльний вигляд так само, як попередні. 

 

 

Рис. 2.13. Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2020 р.  

 

При порівнянні (табл. Л.4 додатку Л) розрахункового обсягу ВВП та 

ВВП за прогнозом МВФ відзначаються більш значні відхилення у 2020-

2022 рр., ніж у наступні роки. Це пов'язано з тим, що прогноз МВФ враховує 

вплив кризи (відштовхуються від точки падіння) у цей період, на відміну від 

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025
ві

д
со

тк
и

м
л

н
 д

о
л

. С
Ш

А

роки
ВВП за прогнозом МВФ ВВП розрахунковий
Ланцюговий темп росту (ВВП від МВФ) Ланцюговий темп росту (ВВП розр.)



144 
 

прогнозу даного дослідження, який продовжує тенденцію попереднього пері-

оду, що також спостерігається на рис. 2.13. Темп зростання ВВП за прогнозом 

МВФ показує зниження у 2020 р. з подальшим його зростанням, а темп зрос-

тання ВВП розрахункового – спадний у періоді. Середнє значення темпу зро-

стання за прогнозом ВВП від МВФ та ВВП розрахункового має близькі зна-

чення – 101,7% і 101,9% відповідно. Середня відносна помилка апроксимації 

невисока – 2,8%. 

Таким чином, на першому етапі економіко-математичного моделювання 

проведено базовий розрахунок обсягу ВВП України за 2000-2019 рр. і визна-

чено вплив факторів на нього: незначний вплив на ВВП справляє капітал, 

вплив індексу долару більш значний і негативний, найбільше впливає на роз-

мір ВВП фактор праці. З використанням базової виробничої функції України 

розраховані прогнозні значення фактору праці, капіталу та індексу долару. На 

їх основі отримано очікуваний прогнозний обсяг ВВП України до 2030 р., який 

збігся з прогнозом МВФ з незначною відносною помилкою.  

 Побудована виробнича функція показує значний вплив фактору праці 

на обсяг ВВП України, але не відображає впливу висококваліфікованої праці, 

яка важлива в умовах четвертої промислової революції. Тому необхідно побу-

дувати таку функцію для економіки України, яка дозволить прослідкувати цю 

залежність й визначити її вплив на обсяг ВВП. 

 

 

2.3. Обґрунтування впливу якості праці на розвиток промисловості та 

обсяг ВВП в Україні 

 

В контексті виявленого значного впливу фактору праці на обсяг ВВП 

при побудові мультиплікативної моделі для України висунуто припущення, 

що підвищення кваліфікації персоналу призведе до зростання фактору праці, 

який у свою чергу збільшить обсяг ВВП. 
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На виконання другого етапу розробленого науково-методичного під-

ходу визначено залежність рівня реальної заробітної плати від високої квалі-

фікації персоналу. Оскільки при її визначенні слід враховувати вплив на заро-

бітну плату курсу долару США, функція матиме такий вигляд:  

 

i i iL xQ S  ,     (2.5) 

 

де Li – реальна заробітна плата за період; x – масштабний коефіцієнт; Qi – 

питома вага висококваліфікованих у загальній масі зайнятих за період; Si – 

офіційний курс долару США до гривні за період; α – коефіцієнт степеневої 

залежності заробітної плати від питомої ваги висококваліфікованих; β – кое-

фіцієнт степеневої залежності заробітної плати від курсу долару США до гри-

вні. 

 

Для розрахунків у якості L використані значення реальної заробітної 

плати у постійних цінах 2010 г., у доларах США та без врахування тимчасово 

окупованих територій у табл. 2.8, у якості S – статистика офіційного курсу до-

лару США до гривні на сайті Net.dn.ua [214]. Питома вага висококваліфікова-

ного зайнятого населення Q розрахована за даними табл. 2.2. У розрахунку 

використано дані за період 2005-2019 рр. (табл. 2.11), у зв'язку з відсутністю 

даних по Q до 2005 р. Обчислення невідомих параметрів x, α, β здійснено за 

допомогою МНК (α, β ≥ 0) за формулою (2.5). 

Попередній перегляд даних табл. 2.11 дозволяє припустити, що деякі 

значення L вибиваються із загального фону генеральної сукупності даних. Так, 

2014-2017 рр. у вибірці супроводжуються "провалами" заробітної плати, що 

пов'язані з викривляючим впливом на неї збройного конфлікту на сході Укра-

їни (рис. 2.14), а також значним підвищення курсу долару США.  
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Таблиця 2.11 

Вхідні дані України для аналізу і моделювання за 2005-2019 рр.  

Рік 

Реальна заробітна плата у 

постійних цінах 2010 р., 

млн дол. США 

(L) 

Питома вага висококвалі-

фікованих у загальній масі 

зайнятих, коеф. 

 (Q) 

Офіційний курс долару 

США до гривні, коеф. 

 

(S) 

1 2 3 4 

2005 45 435 0,240 5,122 

2006 50 498 0,248 5,050 

2007 55 927 0,251 5,050 

2008 56 940 0,253 5,446 

2009 50 419 0,267 7,794 

2010 54 571 0,275 7,935 

2011 56 245 0,283 7,954 

2012 60 089 0,291 7,991 

2013 59 629 0,291 7,993 

2014 52 084 0,325 11,890 

2015 43 263 0,333 21,856 

2016 46 772 0,335 25,553 

2017 51 558 0,345 26,617 

2018 56 512 0,351 27,204 

2019 59 934 0,325 26,512 

Розраховано і складено за даними [160; 203; 214]. 

 

На рис. 2.14 значення заробітної плати у роки "провалів" (виділено чор-

ним кольором) значно відрізняються від значень 2013 та 2018 р. Згідно з тео-

рією статистики [214, с. 341-343], це порушує репрезентативність вибірки та 

дозволяє припустити наявність у ній викидів, які мають бути виключені з роз-

рахунків. Тому подальші розрахунки за формулою (2.5) проведені без даних 

2014-2017 рр.   

 

Рис. 2.14. Динаміка реальної заробітної плати України за 2005-2019 рр.  
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Для перевірки факторів функції (2.5) на мультиколінеарність побудо-

вано матрицю парних коефіцієнтів кореляції за 2005-2019 рр. без 2014-

2017 рр. У результаті визначено, що фактор Q (r=0,60) справляє середній 

вплив  на результат L, фактор S (r=0,40) – низький, а міжфакторний зв'язок S 

та Q сильний (r=0,91). Отже, можна припустити наявність між ними колінеар-

ності. Проте економічно можна пояснити вплив кожного фактору на L. При 

підвищенні рівня кваліфікації населення підвищується його заробітна плата, а 

при зростанні курсу долару знижується реальний дохід населення. Оскільки 

обидва фактори значно впливають на заробітну плату, їх залишено.       

Слабкий зв'язок Q та L можна пояснити наявністю у періоді двох криз, 

що супроводжуються зниженням реальної заробітної плати. Наприклад, якщо 

побудувати кореляційну матрицю для цих змінних за період до кризи (2005-

2008 рр.), вплив факторів Q та S на результат буде високим (r=0,97 та r=0,46), 

а міжфакторний зв'язок S та Q слабким (r=0,45).  

Розрахунок за МНК дозволив отримати функцію для України за 2005-

2019 рр. наступного вигляду: 

             

     
1,33 0,18439225,38i i iL Q S     (2.6) 

      

Сума α та β, що відображає еластичність виробництва, дорівнює 1,15. 

Оскільки (α+β)>1, то функція характеризується зростаючою віддачею від ма-

сштабу виробництва у періоді 2005-2019 рр. Вплив факторів на працю у фун-

кції протилежний. Коефіцієнт еластичності α показує те, що при збільшенні на 

1% питомої ваги висококваліфікованого персоналу заробітна плата збіль-

шиться на 1,33%, коефіцієнт еластичності β – те, що при зростанні на 1% курсу 

долару США заробітна плата зменшиться на 0,18%.  

На основі отриманої функції (2.6) розраховано очікуваний прогноз L за 

кожен рік досліджуваного періоду (табл. 2.12).  

 

 



148 
 

Таблиця 2.12 

Фактичний і розрахунковий обсяг праці України за 2005-2019 рр.  

(без 2014-2017 рр.) 

Рік 

Обсяг праці фактичний, 

млн дол. США 

(Lфакт.) 

Обсяг праці розрахун-

ковий, млн дол. США 

(Lрозр.)   

Абсолютне 

відхилення, 

млн дол. 

США  

Відносне 

відхи-

лення,% 

1 2 3 4 5 

2005 45 435 49 492 +4 057 108,9 

2006 50 498 51 833 +1 334 102,6 

2007 55 927 52 561 -3 366 94,0 

2008 56 940 52 524 -4 416 92,2 

2009 50 419 52 819 +2 401 104,8 

2010 54 571 54 799 +228 100,4 

2011 56 245 56 982 +738 101,3 

2012 60 089 59 118 -971 98,4 

2013 59 629 59 166 -463 99,2 

2018 56 512  60 859 +4 346 107,7 

2019 59 934 55 187 -4 746 92,1 

Розраховано автором.         

    

За допомогою методу порівняння економічного аналізу проаналізовані 

значення табл. 2.12. Абсолютне та відносне відхилення показують близьку ві-

дповідність Lфакт. та Lрозр. Для візуального порівняння побудовано графік (рис. 

2.15).    

      

  

Рис. 2.15. Порівняння фактичного і розрахункового обсягу праці України  

за 2005-2019 рр. 
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Наведений графік демонструє якість апроксимації Lфакт. та Lрозр., але не 

підтверджує точність моделі (2.6). Значення R2 = 0,56 говорить про відсутність 

сильного прямого взаємозв'язку між результатом і факторами. Перевірка зна-

чущості функції за критеріями Фішера, розрахованими з довірчою ймовірні-

стю 0,95 при p = 0,05, показала, що умова виконується Fрозр. > Fтабл. (5,10 > 

4,46), але Fрозр. низьке.  

Отримані результати якісної оцінки економетричної моделі (R2 – 0,56, 

Fрасч. – 5,10, середня відносна помилка апроксимації – 4,53%) викликають не-

довіру до моделі та ускладнюють її інтерпретацію. Проте це не означає, що 

вплив Q на L відсутній, оскільки у період дослідження потрапляють роки Сві-

тової економічної кризи (2008-2009 рр.), викривляючи його результати. Незва-

жаючи на те, що роки початку збройного конфлікту на сході України виклю-

чені з періоду, його негативний вплив спостерігається в наступні роки. Ці роки 

супроводжуються "провалами" реальної заробітної плати у результаті падіння 

гривні через зростання курсу долару (табл. 2.11) та підвищення числа безробі-

тного населення (див. розділ "Зайнятість та безробіття" [216]).  

Оскільки результати якісної оцінки моделі (2.6) не дозволяють одно-

значно стверджувати про вплив факторів рівня кваліфікації та курсу долару на 

обсяг праці, необхідно дослідити їхній вплив у зарубіжних країнах. Для цього 

обрано країни-члени ЄС Польща та Естонія – колишні планові економіки, які 

мали рівні з Україною стартові умови для розвитку. На сьогодні це розвинені 

країни з високим ВВП на душу населення, наприклад, на 2019 р. розмір ВВП 

на душу населення Естонії складав 39 986 дол. США за ПКС, Польщі – 35 165 

(в Україні при схожій з Польщею чисельності населення – 13 341 дол. США за 

ПКС) [164]. В останні роки (2019-2020рр.) ці країни мають високі показники 

за рівнем людського розвитку [217; 218], а Естонія входить у трійку лідерів за 

індексом цифрового людського капіталу за підсумками DESI 2020 [219]. Тому 

на основі функції (2.5) побудовано моделі для Польщі та Естонії. 
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Для цього були відібрані статистичні дані Польщі за 2010-2019 рр. і 

представлені у додатку М. Перед проведенням розрахунків дані приведені у 

порівнянний вид26 та занесені у табл. 2.13.  

 

Таблиця 2.13 

Вхідні дані Польщі для аналізу і моделювання за 2010-2019 рр.  

Рік 

Реальна заробітна плата у 

постійних цінах 2010 р. 

млн дол. США 

(L) 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Q) 

Офіційний курс злотого 

до долару США,  

коеф. 

(S) 

1 2 4 5 

2010 155 546 0,194 0,3360 

2011 159 616 0,203 0,2938 

2012 161 091 0,215 0,3251 

2013 163 933 0,226 0,3333 

2014 170 412 0,238 0,2845 

2015 174 353 0,244 0,2569 

2016 184 910 0,252 0,2399 

2017 196 406 0,263 0,2873 

2018 212 278 0,272 0,2662 

2019 225 574 0,282 0,2633 

Розраховано і складено за даними [176; 220; 221; 222]. 

 

Відібрані для неї фактори перевірено на колінеарність шляхом побудови 

кореляційної матриці за 2010-2019 рр. При цьому фактор Q має сильний вплив 

(r= 0,94) на результат L, а фактор S справляє середній та негативний вплив (r= 

-0,63) на L. Між факторами S та Q (r= - 0,72) відзначається сильний взаємний 

вплив, але він негативний, що дозволяє говорити про відсутність між ними ко-

лінеарності.   

Після розрахунків параметрів x', α, β за МНК модель має вигляд: 

             

     
1,00 0.07822504,69i i iL Q S     (2.7) 

      

                                                             
26 Значення дефлятора ВВП з базовим 2010 р. та частки населення з вищою освітою 15-64 років пере-

ведені у коефіцієнти. Для розрахунку реальної заробітної плати у постійних цінах 2010 р. у польських злотих, 

заробітну плату кожного року в поточних цінах розділено на дефлятор ВВП відповідного року, потім отримані 

значення помножені на 0,336 (офіційний курс польського злотого до долару США 2010 р.). 
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Функція має зростаючу віддачу у 2010-2019 рр., оскільки (α+β) = 1,07>1.  

Коефіцієнт еластичності α показує зростання на 1% заробітної плати при збі-

льшенні на 1% частки висококваліфікованого персоналу, коефіцієнт β – збіль-

шення на 0,07% заробітної плати при зростанні курсу долару США на 1%. У 

функції простежується позитивний вплив факторів на обсяг праці. 

За допомогою отриманої моделі (2.7) для Польщі обчислені значення 

Lрозр. за досліджуваний період (табл. 2.14) для порівняння та аналізу. 

 

Таблиця 2.14 

Фактичний і розрахунковий обсяг праці Польщі за 2010-2019 рр.  

Рік 

Обсяг праці фактич-

ний, млн дол. США 

(Lфакт.) 

Обсяг праці розрахун-

ковий, млн дол. США 

(Lрозр.) 

Абсолютне від-

хилення, млн 

дол. США 

Відносне ві-

дхилення, % 

1 2 3 4 5 

2010 155 546 147 863 -7 684 95,1 

2011 159 616 153 384 -6 232 96,1 

2012 161 091 163 561 +2 470 101,5 

2013 163 933 172 234 +8 302 105,1 

2014 170 412 179 529 +9 118 105,3 

2015 174 353 182 838 +8 485 104,9 

2016 184 910 188 003 +3 093 101,7 

2017 196 406 198 570 +2 164 101,1 

2018 212 278 204 358 -7 920 96,3 

2019 225 574 211 740 -13 835 93,9 

Розраховано автором. 

 

Розраховані (табл. 2.14) абсолютне та відносне відхилення за кожен рік, 

показують близьку відповідність Lрозр. та Lфакт., що відзначається також на гра-

фіку (рис. 2.16). 

Для оцінки якості моделі розраховані: R2 = 0,88, Fрозр. = 25,66, Fтабл. = 

4,74 (при p = 0,05). Високий R2 функції підтверджує сильний взаємозв'язок між 

результатом і факторами. Виконання умови Fрозр. > Fтабл. та середня відносна 

помилка апроксимації 3,83%, підтверджують статистичну значущість моделі 

(2.7) для Польщі. 
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Рис. 2.16. Порівняння фактичного і розрахункового обсягу праці Польщі 

за 2010-2019 рр. 

 

При побудові моделі для Естонії використано статистичні дані додатку 

Н. Перед розрахунками дані приведено у порівнянний вид27 (табл. 2.15). 

 

Таблиця 2.15 

Вхідні дані Естонії для аналізу і моделювання за 2010-2019 рр.  

Рік 

Реальна заробітна плата у 

постійних цінах 2010 р. 

млн дол. США 

(L) 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Q) 

Офіційний курс євро до 

долару США, 

коеф. 

(S) 

1 2 4 5 

2010 6 911 0,300 1,34 

2011 7 158 0,313 1,29 

2012 7 364 0,321 1,32 

2013 7 552 0,323 1,38 

2014 7 877 0,326 1,21 

2015 8 284 0,333 1,09 

2016 8 325 0,341 1,05 

2017 9 038 0,347 1,20 

2018 9 478 0,359 1,15 

2019 10 185 0,365 1,34 

Розраховано і складено за даними [176; 220; 221; 223]. 

                                                             
27 Дефлятори ВВП з базовим 2015 р. переведені у коефіцієнти та перераховані по відношенню до базо-

вого 2010 р. шляхом ділення дефлятора кожного року на дефлятор 2010 р. (додаток Н). Заробітна плата у цінах 

2010 р. в євро отримана діленням заробітної плати у поточних цінах в євро на індекси-дефлятори ВВП з бази-

сним 2010 р., потім помножені на 1,34 (офіційний курс євро до долару США 2010 р.). Процентні значення 

населення з вищою освітою 15-64 років переведені у коефіцієнти. 
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При побудові матриці парних коефіцієнтів кореляції за даними 2010-

2019 рр. відзначається сильний вплив фактору Q на результат L (r=0,98), вплив 

фактору S (r= -0,69) середній і негативний. Також присутній сильний взаємний 

вплив факторів S та Q (r= -0,71), але оскільки цей зв'язок негативний, колінеа-

рність між ними відсутня.      

За допомогою МНК побудовано функцію для Естонії наступного виду: 

             

     
2,02 0,0176009,6i i iL Q S     (2.8) 

      

Оскільки сума показників ступеня α+β=2,01>1, функція має зростаючу 

віддачу від масштабу у періоді. Її коефіцієнти еластичності мають протилеж-

ний вплив на обсяг праці. Коефіцієнт α показує те, що при збільшенні на 1% 

частки висококваліфікованого персоналу заробітна плата збільшиться на 

2,02%, коефіцієнт β – те, що зростання курсу долару США на 1% призведе до 

зменшення заробітної плати на 0,01%.  

За допомогою моделі (2.8) розраховані значення L розрахункового за пе-

ріод дослідження для порівняння з фактичними значеннями (табл. 2.16).  

 

Таблиця 2.16 

Фактичний і розрахунковий обсяг праці Естонії за 2010-2019 рр.  

Год 

Обсяг праці фактич-

ний, млн дол. США 

(Lфакт.) 

Обсяг праці розрахун-

ковий, млн дол. США 

(Lрозр.) 

Абсолютне від-

хилення, млн 

дол. США 

Відносне 

відхилення,% 

1 2 3 4 5 

2010 6 911 6 628 -283 95,9 

2011 7 158 7 225 +67 100,9 

2012 7 364 7 602 +238 103,2 

2013 7 552 7 695 +143 101,9 

2014 7 877 7 850 -27 99,7 

2015 8 284 8 203 -81 99,0 

2016 8 325 8 609 +284 103,4 

2017 9 038 8 908 -130 98,6 

2018 9 478 9 546 +68 100,7 

2019 10 185 9 874  -311 96,9 

Розраховано автором. 
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Розраховані абсолютне та відносне відхилення (табл. 2.16) дозволили 

зробити висновок про незначне відхилення значень Lрозр. від Lфакт., що відобра-

жено на графіку (рис. 2.17).   

 

 

Рис. 2.17. Порівняння фактичного і розрахункового обсягу праці Естонії 

за 2010-2019 рр. 

 

Обчислений для функції (2.8) R2 = 0,96 високий, отже, між факторами та 

L сильний взаємозв'язок. Перевірка якості моделі показала, що умова Fрозр. > 

Fтабл. (86,32 > 4,74) виконується (при p = 0,05). Середня помилка апроксимації 

дорівнює 2,01%. Отже, функція (2.8) для Естонії статистично значуща.   

Побудова моделей для Польщі та Естонії показала, що висока кваліфіка-

ція позитивно впливає на працю та значно збільшує її обсяг. При цьому нега-

тивний вплив долару США на неї в цих країнах помітно менший, ніж в Укра-

їні. Тому прийнято рішення використовувати модель (2.5) для подальших ро-

зрахунків для визначення впливу високої кваліфікації на ВВП України. 

На наступному етапі дослідження визначено залежність питомої ваги ви-

сококваліфікованого зайнятого населення від витрат на вищу освіту, підви-

щення кваліфікації та перекваліфікацію (післявища освіта) в Україні. Для 

цього побудована однофакторна функція:   
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де Qi – питома вага висококваліфікованих в загальній масі зайнятих за 

період; x – масштабний коефіцієнт; Pi – загальні витрати на вищу освіту та 

підвищення кваліфікації за період; α – коефіцієнт степеневої залежності пито-

мої ваги висококваліфікованих від витрат на вищу освіту та підвищення квалі-

фікації. 

 

Таблиця 2.17 

Вхідні дані України для аналізу і моделювання за 2007-2019 рр.  

Рік 

Питома вага висококваліфікованих у 

загальній масі зайнятих, коеф. 

(Q) 

Загальні витрати на вищу освіту у по-

стійних цінах 2010 р., млн дол. США 

(P) 

1 2 3 

2007 0,251 4 644 

2008 0,253 4 718 

2009 0,267 4 647 

2010 0,275 4 753 

2011 0,283 4 394 

2012 0,291 4 323 

2013 0,291 4 265 

2014 0,325 3 558 

2015 0,333 2 973 

2016 0,335 2 725 

2017 0,345 2 431 

2018 0,351 2 394 

2019 0,325 н/д* 

* Дані відсутні на Держстаті України, тому 2019 р. не бере участі у розрахунках. 

Розраховано за даними [160; 162].   

 

У розрахунках у якості Q використана питома вага висококваліфікова-

них у загальній масі зайнятих без урахування тимчасово окупованих територій 

табл. 2.11. Для обчислення показника P використані загальні (державні та не-

державні) витрати на вищу освіту та підвищення кваліфікації у постійних ці-

нах 2010 р. без урахування тимчасово окупованих територій за 2007-2018 рр. 

(табл. 2.3). Їх переведено у долари США за офіційним курсом 2010 р. [214]. 

Вхідні дані за змінними Q та P представлено у табл. 2.17.  

При побудові кореляційної матриці, отримано коефіцієнт кореляції, 

який показує, що фактор P має сильний негативний, вплив (r= -0,96) на Q. Для 
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знаходження невідомих параметрів функції (2.9) для України за 2007-2018 рр. 

проведені розрахунки за МНК та отримана модель такого виду: 

     

0,429,18i iQ P      (2.10) 

 

Негативний показник ступеня α відображає економічно некоректний 

зв'язок між Q та P, (коли зниження вкладень в освіту призводить до зростання 

результату – рівня кваліфікації зайнятих). Коефіцієнт α= -0,42 показує, що збі-

льшення на 1% витрат на вищу освіту, призведе до зменшення питомої ваги 

висококваліфікованих у загальній масі зайнятих на 0,42%, тобто залежність є 

зворотною. Це специфічний український феномен, який може бути пов'язаний 

з викривленнями у статистичних оцінках кваліфікаційного рівня населення 

або реального рівня оплати праці викладачів.  

 

Таблиця 2.18 

Фактичний і розрахунковий обсяг питомої ваги висококваліфікованих у зага-

льній масі зайнятих України за 2007-2018 рр.  

Рік 

Питома вага висококвалі-

фікованих у загальній 

масі зайнятих, коеф.  

(Qфакт.) 

Питома вага висококвалі-

фікованих у загальній 

масі зайнятих, коеф. 

(Qрозр.) 

Абсолютне 

відхилення, 

коеф. 

Відносне 

відхи-

лення,% 

1 2 3 4 5 

2007 0,251 0,271 +0,020 108,0 

2008 0,253 0,269 +0,016 106,3 

2009 0,267 0,271 +0,004 101,5 

2010 0,275 0,268 -0,006 97,5 

2011 0,283 0,277 -0,006 97,9 

2012 0,291 0,279 -0,012 95,9 

2013 0,291 0,281 -0,011 96,6 

2014 0,325 0,303 -0,022 93,2 

2015 0,333 0,326 -0,007 97,9 

2016 0,335 0,338 +0,003 100,9 

2017 0,345 0,355 +0,010 102,9 

2018 0,351 0,357 +0,007 101,7 

Розраховано автором. 
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За допомогою моделі (2.10) обчислено розрахункові значення Q за дос-

ліджуваний період і порівняно з фактичними значеннями (табл. 2.18).  

Порівняння показало (табл. 2.23), що значення Qрозр. та Qфакт. мають не-

значні абсолютне та відносне відхилення, що видно на рис. 2.18. 

 

 

Рис. 2.18. Порівняння фактичного і розрахункового обсягу питомої ваги ви-

сококваліфікованих у загальній масі зайнятих України за 2007-2018 рр. 

 

Коефіцієнт детермінації функції (2.10) R2 = 0,87 показує сильний взаємо-

зв'язок, але зворотній, між фактором P та результуючою змінною Q. Перевірка 

за критерієм Фішера показала, що Fрасч. > Fтабл. (67,73 > 4,96) (p = 0,05), тобто 

модель (2.10) значуща. Відносна помилка апроксимації 3,56%.  

Побудувати прогноз питомої ваги висококваліфікованих у загальній 

масі зайнятих і загальних витрат на вищу освіту за допомогою трендового ана-

лізу проблематично, оскільки функція має зворотну залежність. Якщо продо-

вжити прогноз на підставі цих даних, витрати продовжуватимуть зменшува-

тися, а кваліфікація при цьому буде зростати. Згідно теоретичних положень 

[26; 27; 28] інвестиції в освіту приводять до зростання рівня кваліфікації насе-

лення. Оскільки в Україні спостерігається протилежна ситуація, досліджено 

вплив витрат на освіту на збільшення частки кваліфікованого населення на 

прикладі Польщі та Естонії.  
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При побудові однофакторної функції Польщі використано модель (2.9). 

За статистичними даними за 2010-2016 рр. (табл. П.1 додатку П) розраховані 

значення показника витрат на вищу освіту в цінах 2010 р. у млн. дол. США. 

Для цього відсоток державних витрат на вищу освіту помножено на ВВП у 

цінах 2010 р. у млн. доларів США та розділено на 100 за кожним роком (табл. 

2.19). Дані за показником Q розраховані раніше у табл. 2.13.  

 

Таблиця 2.19 

Вхідні дані Польщі для аналізу і моделювання за 2010-2016 рр. 

Рік 

Частка населення з вищою осві-

тою 15-64 років, коеф. 

(Q) 

Витрати на вищу освіту в цінах 

2010 р., млн дол. США 

(P) 

1 2 3 

2010 0,194 109 162 

2011 0,203 114 886 

2012 0,215 119 618 

2013 0,226 126 822 

2014 0,238 129 126 

2015 0,244 140 665 

2016 0,252 130 983 

Розраховано за даними [176; 224]. 

 

При побудові кореляційної матриці отримано високий коефіцієнт коре-

ляції (r=0,92), отже, P має сильний позитивний вплив на Q. 

За МНК розраховані значення невідомих змінних і отримана модель: 

     

1,060,000001i iQ P      (2.11) 

 

Побудована функція для Польщі відображає економічно коректний зв'я-

зок між фактором P та результатом Q – при збільшенні витрат (P) зростає ква-

ліфікація (Q). Коефіцієнт α = 1,06 показує те, що збільшення витрат на 1% при-

веде до збільшення частки населення з вищою освітою на 1,06%.  

На основі отриманої моделі обчислено значення Q розрахункового та по-

рівняно із значеннями Q фактичного (табл. 2.20).  
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Таблиця 2.20 

Фактичне і розрахункове значення частки населення з вищою освітою  

Польщі за 2010-2016 рр.  

Рік 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Qфакт.) 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Qрозр.) 

Абсолютне 

відхилення, 

коеф. 

Відносне від-

хилення,% 

1 2 3 4 5 

2010 0,194 0,195 +0,001 100,5 

2011 0,203 0,206 +0,003 101,5 

2012 0,215 0,215 0 100,0 

2013 0,226 0,229 +0,003 101,3 

2014 0,238 0,233 -0,005 97,9 

2015 0,244 0,256 +0,012 104,9 

2016 0,252 0,237 -0,015 94,0 

Розраховано автором.  

                 

Порівняння показало (табл. 2.20), що значення Qрозр. мають незначні аб-

солютне і відносне відхилення від Qфакт., що видно на графіку (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19. Порівняння фактичного і розрахункового значення частки насе-

лення з вищою освітою Польщі за 2010-2016 рр. 
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0,180

0,190

0,200

0,210

0,220

0,230

0,240

0,250

0,260

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ві
д

со
тк

и

роки
Q факт. Q розр. 



160 
 

умова Fрозр. > Fтабл. (37,02 > 6,61) (при p = 0,05) виконується. Статистичну зна-

чущість підтверджує й середня відносна помилка апроксимації 1,7%.  

При побудові однофакторної функції для Естонії також використана мо-

дель (2.9). Значення Q розраховані в табл. 2.15. Витрати на вищу освіту в цінах 

2010 р. у млн. дол. США розраховані (так само, як для Польщі) за статистич-

ними даними (табл. П.2 додатку П). Усі дані представлені в табл. 2.21.  

 

 Таблиця 2.21 

Вхідні дані Естонії для аналізу і моделювання за 2010-2016 рр.  

Рік 

Частка населення з вищою осві-

тою 15-64 років, коеф.  

(Q) 

Витрати на вищу освіту в цінах 

2010 р., млн дол. США 

(P) 

1 2 3 

2010 0,300 4 281 

2011 0,313 5 308 

2012 0,321 4 762 

2013 0,323 6 242 

2014 0,326 5 974 

2015 0,333 6 273 

2016 0,341 6 456 

Розраховано за даними [176; 224]. 

 

Побудова матриці парних коефіцієнтів кореляції для оцінки взаємозв'я-

зку змінних показала, що коефіцієнт кореляції високий (r=0,86), тобто фактор 

P має значний позитивний вплив на Q.    

На основі даних табл. 2.21 за допомогою МНК розраховані значення не-

відомих змінних функції й отримана модель для Естонії:  

     

0,230,05i iQ P      (2.12) 

 

Модель має позитивний показник ступеня, тобто відображає економічно 

коректний зв'язок між фактором і результатом. Еластичність випуску даного 

чинника (α = 0,23) показує, що збільшення на 1% витрат на вищу освіту, при-

веде до збільшення частки населення з вищою освітою на 0,23%.      
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На основі отриманої моделі обчислені значення Q розрахункового для 

порівняння з фактичним (табл. 2.22).   

 

Таблиця 2.22 

Фактичне і розрахункове значення частки населення з вищою освітою  

Естонії за 2010-2016 рр. 

Рік 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Qфакт.) 

Частка населення з ви-

щою освітою 15-64 ро-

ків, коеф. 

(Qрозр.) 

Абсолютне ві-

дхилення, 

коеф. 

Відносне ві-

дхилення,% 

1 2 3 4 5 

2010 0,300 0,304 +0,004 101,3 

2011 0,313 0,319 +0,006 101,9 

2012 0,321 0,311 -0,010 96,9 

2013 0,323 0,331 +0,008 102,5 

2014 0,326 0,328 +0,002 100,6 

2015 0,333 0,331 -0,002 99,4 

2016 0,341 0,333 -0,008 97,7 

Розраховано автором. 

                 

Між Qрозр. и Qфакт. спостерігаються незначні абсолютне та відносне від-

хилення (табл. 2.22), що більш наочно відображено на графіку (рис. 2.20).  

 

 

Рис. 2.20. Порівняння фактичного і розрахункового значення частки насе-

лення з вищою освітою Естонії за 2010-2016 рр.   
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Коефіцієнт детермінації R2 = 0,75 передбачає наявність сильного взаємо-

зв'язку між Q та P. Перевірка якості моделі (2.12) для Естонії показала, що Fрозр. 

= 14,90 > Fтабл. = 6,61 (p = 0,05), відносна помилка апроксимації 1,69%, отже, 

модель статистично значуща. 

Таким чином, побудова моделей для Польщі та Естонії на основі функції 

(2.9) показала результати близькі до концептуальних положень. Тобто підтве-

рджується позитивний вплив збільшення витрат на вищу освіту на зростання 

частки висококваліфікованого населення. 

Апроксимуючі функції для України, Польщі, Естонії за видатками на 

вищу освіту за допомогою трендового аналізу представлено на рис. 2.21. 

 

 

а) Україна; 

 

 

б) Польща; 
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в) Естонія. 

Рис. 2.21. Витрати на вищу освіту України, Польщі, Естонії.  

 

Порахувати прогноз витрат на вищу освіту України з використанням 

трендового аналізу неможливо, оскільки функція на рис. 2.21 спадна і витрати 

при прогнозуванні продовжуватимуть знижуватися у періоді. У Польщі та Ес-

тонії витрати на вищу освіту навпаки показують зростання.  

Оскільки Україна направлена на євроінтеграцію, вона може орієнтува-

тися на обсяг витрат на вищу освіту в Польщі та Естонії, як нових країн ЄС, 

шо досягли значного економічного розвитку. Тому перед побудовою прогнозу 

необхідно змінити на графіку траєкторію витрат на освіту України, щоб вона 

була схожою на траєкторію в Польщі та Естонії. У їхніх функціях (рис. 2.21) 

кутові коефіцієнти позитивні, при цьому значення коефіцієнту для Естонії 

дещо ближче до його значення у функції для України. Проте застосувати ку-

товий коефіцієнт навіть Естонії неможливо, оскільки її витрати на освіту вище. 

Тому для відображення тенденції цих країн знак кутового коефіцієнту (кут на-

хилу прямої) функції (рис. 2.21) для України було замінено з негативного на 

позитивний. Це дозволило перетворити функцію із спадної на зростаючу:       

 

y = 245,64x + 5415,4    (2.13) 

 

На основі функції (2.13) розраховані прогнозні значення витрат на вищу 

освіту України за 2019-2030 рр. Для цього кутовий коефіцієнт рівняння був 

y = 345,22x - 689308
R² = 0,7826
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помножений на порядковий номер року у прогнозованому періоді, до нього 

додавалося число, отримане шляхом апроксимації даних. Потім віднімалася 

різниця витрат за 2007 р. та 2018 р. (дані табл. 2.17) для збереження кроку, з 

яким змінюються в Україні витрати на освіту в рік. Наприклад, розрахунок 

витрат за 2019 р.: y = 245,64(13-13) + 5415,4 – (4644-2394). Отримані дані за-

несені у табл. 2.23 (колонка 3).  

Для розрахунку прогнозних значень питомої ваги висококваліфікованих 

у загальній масі зайнятих України за 2019-2030 рр. застосовувалась модель 

(2.12) Естонії, оскільки вона має зростаючий характер, до того ж розмір витрат 

Естонії та України схожий. Модель Польщі не підходить, оскільки її витрати 

на освіту значно вище, ніж в Україні, тому прогнозні значення питомої ваги 

висококваліфікованих робітників будуть занадто високими. Розраховані дані 

представлені у табл. 2.23 (колонка 2).  

Виходячи з того, що на отримання вищої освіти потрібно декілька років, 

між показниками має бути враховано 4-річний часовий лаг (отримання рівню 

бакалавр). Загальні витрати на вищу освіту з врахуванням 4-річного часового 

лагу розраховані шляхом застосування методу ковзного середнього до загаль-

них витрат на вищу освіту за 2007-2030 рр. Отримані значення представлені у 

табл. 2.23 (колонка 5). На їхній основі розраховані значення питомої ваги ви-

сококваліфікованих у загальній масі зайнятих за функцією (2.12) для Естонії 

та отримані значення з урахуванням лагу включені у табл. 2.23 (колонка 4).  

Як видно з табл. 2.23, прогнозне значення питомої ваги висококваліфі-

кованих зайнятих за 2019 р. близьке за значенням до статистичного у табл. 

2.17. Але з врахуванням 4-річного часового лагу, частка висококваліфікова-

ного населення нижча у періоді, оскільки витрати на вищу освіту при враху-

ванні лагу знижуються. Дані цієї таблиці, які враховують 4-річний часовий лаг, 

використані у розділі 3 дисертації при розрахунку прогнозу обсягу висококва-

ліфікованої праці (T) за 2020-2030 рр. за сценаріями. 
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Таблиця 2.23 

Дані очікуваного прогнозу питомої ваги висококваліфікованих і витрат на 

вищу освіту України за 2019-2030 рр. 

Год 

Без врахування часового лагу З врахуванням 4-річного часового лагу 

Питома вага висо-

кокваліфікованих у 

загальній масі за-

йнятих, коеф. 

(Q) 

Загальні витрати 

на вищу освіту, 

 млн дол. США 

 

(P) 

Питома вага високо-

кваліфікованих у за-

гальній масі зайня-

тих, коеф. 

(Q) 

Загальні витрати 

на вищу освіту, 

 млн дол. США 

 

(P) 

1 2 3 4 5 

2019 0,326 3 165 0,313 2 679 

2020 0,331 3 411 0,318 2 850 

2021 0,337 3 656 0,325 3 156 

2022 0,342 3 902 0,334 3 533 

2023 0,346 4 148 0,339 3 779 

2024 0,351 4 393 0,344 4 025 

2025 0,356 4 639 0,349 4 270 

2026 0,360 4 884 0,353 4 516 

2027 0,364 5 130 0,358 4 762 

2028 0,368 5 376 0,362 5 007 

2029 0,372 5 621 0,366 5 253 

2030 0,375 5 867 0,370 5 499 

Розраховано автором. 

 

Для розрахунку фактору висококваліфікованої праці України за функ-

цією (2.5) статистичні значення питомої ваги висококваліфікованих Q були за-

мінені розрахунковими значеннями H (колонка 3 табл. 2.18), які враховують 

витрати на вищу освіту в Україні. Значення інших показників залишені без 

змін. Це дозволить отримати уточнену залежність результату від витрат на 

освіту для подальшого використання у виробничій функції. Виходячи з цього, 

модель має вигляд:   

 

i i iL xH S  ,     (2.14) 

 

де Li – реальна заробітна плата за період; x – масштабний коефіцієнт; 

Hi  – розрахункова питома вага висококваліфікованих у загальній масі зайня-

тих з урахуванням витрат на вищу освіту за період; Si – офіційний курс долару 
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США до гривні за період; α – коефіцієнт степеневої залежності заробітної 

плати від питомої ваги висококваліфікованих; β – коефіцієнт степеневої зале-

жності заробітної плати від курсу долару США до гривні.  

 

Для побудови функції за формулою (2.14) використані дані табл. 2.24 за 

змінними L, H, S за період 2007-2018 рр. (за наявністю даних по H), при цьому 

кризові роки не виключаються з періоду дослідження (α, β≥0).      

 

Таблиця 2.24 

Вхідні дані України для аналізу і моделювання за період 2007-2018 рр. 

Рік 

Реальна заробітна плата у 

постійних цінах 2010 р., 

млн дол. США  

(L) 

Розрахункова питома вага ви-

сококваліфікованих у загаль-

ній масі зайнятих, коеф. 

(H) 

Офіційний курс 

долару США до 

гривні, коеф. 

(S) 

1 2 3 4 

2007 55 927 0,271 5,050 

2008 56 940 0,269 5,446 

2009 50 419 0,271 7,794 

2010 54 571 0,268 7,935 

2011 56 245 0,277 7,954 

2012 60 089 0,279 7,991 

2013 59 629 0,281 7,993 

2014 52 084 0,303 11,890 

2015 43 263 0,326 21,856 

2016 46 772 0,338 25,553 

2017 51 558 0,355 26,617 

2018 56 512 0,357 27,204 

Розраховано і складено за даними [160; 203; 214] 

 

Для перевірки факторів на мультиколінеарність побудована матриця па-

рних коефіцієнтів кореляції. При цьому фактор H (r= -0,47) і фактор S (r= 

- 0,55) мають слабкий і негативний вплив на результат L. При цьому міжфак-

торний зв'язок змінних S та H сильний (r=0,98), що пояснюється значним впли-

вом підвищення курсу долару на висококваліфіковану працю, за якої реальна 

заробітна плата вище.  
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З огляду на дві кризи у періоді, що супроводжуються "провалами" зар-

плати, можна пояснити слабкий і негативний взаємозв'язок H та S з результа-

том L тим, що у роки зростання курсу долару та зростання кваліфікації реальна 

заробітна плата зменшилася. Це відображають апроксимуючі функції цих 

змінних, які носять спадний характер (рис. 2.22).  

 

 

а) 

 

 

б) 

Рис. 2.22. Статистичний взаємозв'язок: а) реальної заробітної плати та 

розрахункового значення питомої ваги висококваліфікованих у загальній 

масі зайнятих; б) реальної заробітної плати та офіційного курсу долару США. 

 

Для обчислення невідомих параметрів x, α, β шляхом вирішення рів-

няння лінійної регресії за МНК отримана наступна функція: 
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1,35 0,32597750,63i i iL H S     (2.15) 

      

При (α+β)=1,03>1 функція характеризується зростаючою віддачею від 

масштабу виробництва у періоді 2007-2018 рр. Вплив показників ступеня на 

працю протилежний. Коефіцієнт α показує те, що із зростанням на 1% питомої 

ваги висококваліфікованих робітників заробітна плата збільшиться на 1,35%, 

β – те, що при зростанні на 1% курсу долару заробітна плата зменшиться на 

0,32%.  

Варто відзначити, що частка висококваліфікованих в цій моделі більше 

впливає на працю, ніж у попередній моделі (2.6), де α = 1,33. А вплив курсу 

долару більш негативний, ніж у моделі (2.6) (β = -0,18).   

За отриманою функцією (2.15), обчислено значення L розрахункового за 

досліджуваний період для порівняння з фактичним (табл. 2.25). 

 

Таблиця 2.25 

Фактичний і розрахунковий обсяг праці України за 2007-2018 рр.  

Рік 

Обсяг праці фак-

тичний, млн дол. 

США 

(Lфакт.) 

Обсяг праці розрахунковий (з 

урахуванням високої кваліфі-

кації), млн дол. США 

(Lрозр.) 

Абсолютне 

відхилення, 

млн дол. 

США 

Відносне ві-

дхилення, % 

1 2 3 4 5 

2007 55 927 60 943 +5 015 109,0 

2008 56 940 58 952 +2 011 103,5 

2009 50 419 52 944 +2 526 105,0 

2010 54 571 51 981 -2 590 95,3 

2011 56 245 54 284 -1 961 96,5 

2012 60 089 54 701 -5 388 91,0 

2013 59 629 55 117 -4 513 92,4 

2014 52 084 53 674 +1 590 103,1 

2015 43 263 48 764 +5 501 112,7 

2016 46 772 48 688 +1 915 104,1 

2017 51 558 51 238 -320 99,4 

2018 56 512 51 319 -5 193 90,8 

Розраховано автором. 
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Порівняння (табл. 2.25) показало меншу відповідність Lрозр. та Lфакт., ніж 

порівняння значень, розрахованих за моделлю (2.6), що відзначається і на гра-

фіку (рис. 2.23).    

     

  

Рис. 2.23. Порівняння фактичного і розрахункового обсягу праці України 

за 2007-2018 рр. 

 

Для даної моделі R2 = 0,47 є значно меншим 1, тому між результатом L 

та факторами слабкий взаємозв'язок. При розрахунку критерія Фішера встано-

влена довірча ймовірність 0,9028, згідно прийнятого p = 0,1. Це дозволило 

отримати значення Fрозр. та  Fтабл. (4,03 > 3,01), при яких нерівність виконується 

(з незначною різницею) і модель значуща. Проте відносна помилка апрокси-

мації 6,0% свідчить про недостатню точність моделі.  

 Отже, отримані при побудові економетричної моделі результати її якіс-

ної оцінки викликають недовіру до неї та ускладнюють її інтерпретацію. Якщо 

порівнювати з моделлю (2.6), оцінки для моделі (2.15), яка враховує вплив ви-

сокої кваліфікації на працю, нижчі. На це вплинула наявність у періоді років 

криз, що супроводжуються "провалами" заробітної плати, а також зниження в 

окремі роки розрахункових значень питомої ваги висококваліфікованих робі-

тників (H) через зменшення витрат на вищу освіту.  

                                                             
28 Найбільш прийнятною і поширеною вважається величина довірчої ймовірності 95%. Однак у стати-

стичній теорії допускається 90%-а величина [225, с. 27; 226, с. 34], що властива малим вибіркам, але при цьому 

зменшується довірчий інтервал і збільшується ймовірність помилки.  
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З огляду на проблеми в економіці України у періоді дослідження, а та-

кож на те, що моделі для Польщі та Естонії (в статистиці яких відсутні "про-

вали" даних) показали сильний вплив високої кваліфікації на обсяги праці, мо-

жна вважати, що модель (2.15) значуща та має взаємозв’язок факторів з резуль-

татом. Тому її використано для побудови прогнозу обсягу реальної заробітної 

праці (з урахуванням високої кваліфікації населення) України до 2030 р. 

(табл. Р.1 додатку Р), на основі прогнозних значень H (табл. 2.23) та S (розра-

ховано за трендом). При цьому вважається, що економіка України знаходиться 

у стійкому динамічному стані та не супроводжується кризовими явищами.  

У результаті отримано значно нижчі значення прогнозного обсягу праці 

з 2019 р. (табл. Р.1 додатку Р) порівняно з даними 2018 р. Незважаючи на те, 

що обсяг праці зростає у періоді, його значення вирівнюються з значенням 

2018 р. тільки у 2025 р. Зниження обсягів праці у прогнозованому періоді від-

булося за рахунок зниження частки висококваліфікованих робітників через 

зниження витрат на вищу освіту. Підвищення курсу долару до 2030 р. також 

негативно вплинуло обсяг праці.  

Для визначення впливу висококваліфікованої праці на обсяг ВВП Укра-

їни фактичне значення L в базовій формулі (2.1) замінено на отримане за до-

помогою моделі (2.15) значення Lрозр., яке враховує витрати на отримання ви-

сокої кваліфікації та далі позначено як T. Виходячи з цього, виробнича функція 

для розрахунку обсягу ВВП України набуває вигляду: 

 

i i i iY AT K I   ,    (2.16) 

 

де Yi – обсяг ВВП за період; А – масштабний коефіцієнт; Ti – реальна 

заробітна плата з урахуванням кваліфікації зайнятих та витрат на її отримання 

за період; Ki – валове нагромадження капіталу за період; Ii – індекс долару за 

період; α – коефіцієнт степеневої залежності ВВП від праці; β – коефіцієнт 
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степеневої залежності ВВП від капіталу; γ – коефіцієнт степеневої залежності 

ВВП від індексу долару.    

 

Для розрахунку використовувалися ті ж самі дані, що у базовому розра-

хунку за показниками Y, K, I (табл. 2.8) за 2005-2019 рр. та значення Lрозр. 

табл. 2.24 за показником T. Значення T за 2005-2006 рр. та 2019 р. розраховані 

за даними показників Q та S табл. 2.11 за формулою (2.15). Необхідні для роз-

рахунків дані згруповані у табл. 2.26. Для розрахунку невідомих параметрів 

моделі (2.16) МНК прийняті умови (α, β≥0).  

  

Таблиця 2.26 

Вхідні дані України для аналізу і моделювання за 2005-2019 рр. 

Рік 

ВВП у постій-

них цінах 2010 

р., млн дол. 

США 

(Y) 

Реальна заробітна плата 

з урахуванням високої 

кваліфікації зайнятих, 

млн дол. США 

(T) 

Валове нагрома-

дження капіталу у по-

стійних цінах 2010 р., 

млн дол. США 

(K) 

Індекс до-

лару на кі-

нець року, 

коеф.  

(I) 

1 2 3 4 5 

2005 129 940 51 485 37 867 0,9096 

2006 139 608 54 069 45 244 0,8343 

2007 150 209 60 943 57 226 0,7670 

2008 153 670 58 952 58 256 0,8215 

2009 130 990 52 944 24 817 0,7828 

2010 136 013 51 981 28 391 0,7931 

2011 143 447 54 284 32 045 0,8056 

2012 143 789 54 701 30 609 0,7987 

2013 143 751 55 117 26 829 0,8021 

2014 134 331 53 674 17 569 0,9028 

2015 121 203 48 764 19 677 0,9865 

2016 123 912 48 688 28 302 1,0221 

2017 126 968 51 238 28 982 0,9183 

2018 131 292 51 319 28 192 0,9574 

2019 135 537 45 485 22 594 0,9606 

Складено за [202; 204], розраховано за даними [203]. 

 

Для перевірки факторів на мультиколінеарність побудована матриця па-

рних коефіцієнтів кореляції (табл. 2.27) на основі статистичних даних. 
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Таблиця 2.27 

Кореляційна матриця взаємозв'язку факторів за 2005-2019 рр. 

  Y T K I 

Y 1    

T 0,806275217 1   

K 0,692491828 0,739756111 1  

I -0,752332271 -0,766664939 -0,454013333 1 

 

Найбільше на Y впливає фактор T (r>0,8), який є вище середнього, нега-

тивно впливає I (r>0,7), середнє впливає фактор K (r>0,3). Міжфакторний зв'я-

зок між I та T сильний (r = - 0,77), між I та K слабкий (r = -0,45), але оскільки 

він зворотній, колінеарність між ними відсутня. Міжфакторний зв'язок K та T 

вище середнього (r = 0,74), що дозволяє припустити наявність колінеарності. 

Проте T сильніше корелює з Y та дозволяє пояснити його варіацію за допомо-

гою МНК. Отже, усі фактори включено у виробничу функцію.  

При розрахунку невідомих параметрів функції (2.16) МНК отримано: 

 

0,27 0,05 0,304106,03i i i iY L K I      (2.17) 

 

Виробнича функція для економіки України за 2005-2019 рр. показує спа-

дну віддачу від розширення масштабів виробництва – (α+β+γ) = 0,02<1. Це 

значно нижче, ніж у функції (2.4), еластичність виробництва якої дорівнює 

0,57. Коефіцієнт α показує те, що при збільшенні на 1% висококваліфікованої 

праці обсяг ВВП зросте на 0,27%, β – те, що збільшення на 1% капіталу при-

веде до зростання ВВП на 0,05%, γ – те, що при зростанні на 1% індексу долару 

обсяг ВВП зменшиться на 0,3%.  

При порівнянні з базовою функцією (2.4) у цій моделі відзначається мен-

ший вплив на ВВП факторів праці та капіталу, але більший негативний вплив 

індексу долару. Так, коефіцієнт еластичності праці зменшився з 0,49 до 0,27, 
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капіталу – з 0,08 до 0,05, індексу долару збільшився з -0,17 до -0,30. Так, висо-

кокваліфікована праця в Україні менше впливає на обсяг ВВП в умовах зни-

ження поточних витрат країни на отримання кваліфікації зайнятих.    

На основі виробничої функції (2.17), розраховані значення Yрозр. за період 

дослідження (табл. 2.28) для порівняльного аналізу.   

 

Таблиця 2.28 

Фактичний і розрахунковий обсяг ВВП України за 2005-2019 рр.  

Рік 

ВВП фактичний, млн 

дол. США 

(Yфакт.) 

ВВП розрахунковий, 

млн дол. США 

(Yрозр.) 

Абсолютне від-

хилення, млн 

дол. США 

Відносне від-

хилення,% 

1 2 3 4 5 

2005 129 940 134 690 +4 749 103,7 

2006 139 608 141 330 +1 722 101,2 

2007 150 209 151 485 +1 275 100,9 

2008 153 670 147 242 -6 428 95,8 

2009 130 990 138 814 +7 823 106,0 

2010 136 013 138 562 +2 549 101,9 

2011 143 447 140 416 -3 031 97,9 

2012 143 789 140 730 -3 060 97,9 

2013 143 751 139 874 -3 877 97,3 

2014 134 331 131 157 -3 174 97,6 

2015 121 203 125 231 +4 028 103,3 

2016 123 912 126 232 +2 320 101,9 

2017 126 968 132 281 +5 313 104,2 

2018 131 292 130 518 -774 99,4 

2019 135 537 124 783 -10 754 92,1 

Розраховано автором.        

             

Розраховані (табл. 2.28) абсолютне та відносне відхилення показують 

близькі значення Yрозр. та Yфакт., що спостерігається на графіку (рис. 2.24).      

 Значення R2 = 0,71 даної функції (2.17) близьке до 1, що вказує на взає-

мозв'язок ВВП і факторів виробництва, але нижче, ніж у базовій функції (2.4) 

(R2 = 0,94). Оскільки умова Fрозр. > Fтабл. (8,92 > 3,59) (при p = 0,05) викону-

ється, функція достовірна. Відносна помилка апроксимації дорівнює 3,0% 

(у базовій функції 2,8%) та свідчить про точність моделі. 
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Рис. 2.24. Порівняння ВВП фактичного і ВВП розрахункового України 

за 2005-2019 рр. 

 

Для побудови очікуваного прогнозного обсягу ВВП до 2030 р. у табл. Р.2 

додатку Р розраховані за трендом прогнозні значення реальної заробітної 

плати (з урахуванням високої кваліфікації зайнятих та витрат на її отримання), 

валового накопичення капіталу та індексу долару. На їх основі за формулою 

(2.17) обчислені прогнозні значення обсягу ВВП (табл. Р.3 додатку Р). Після 

чого проведено порівняння розрахункових значень ВВП з прогнозом ВВП до 

2024 р., складеним МВФ у 2019 р. до пандемії COVID-19 [205] та розраховані 

дані для оцінки ефективності економіки України (рис. 2.25).  

 

 

Рис. 2.25. Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 2020-

2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2019 р.  
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Виходячи з того, що прогноз ВВП України складений МВФ у жовтні 

2020 р. [205] має нижчі значення через вплив COVID-19 на економіку, за фун-

кцією (2.17) розраховано новий прогноз ВВП (табл. Р.5 додатку Р). Для того, 

щоб він був максимально наближений до прогнозу МВФ, розраховано нові 

прогнозні обсяги валового нагромадження капіталу та індексу долару (табл. 

Р.4 додатку Р), а значення реальної заробітної плати висококваліфікованих за-

йнятих залишено без змін. Порівняння обсягів ВВП та даних динаміки наве-

дено на рис. 2.26.  

 

 

Рис. 2.26. Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2020 р. 
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чний, ніж розрахований за функцією (2.17), оскільки вона має спадну ефекти-

вність виробництва. Ланцюговий темп зростання ВВП за прогнозом МВФ зро-

стає у періоді з 103% до 104% з 2021 р., при  цьому темп зростання розрахова-
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(101,7%) порівняно з розрахунковим (100,6%). Середня відносна помилка до-

рівнює 6,43%, що демонструє більшу точність прогнозу за оновлених даних 

ВВП від МВФ 2020 р.    

Таким чином, в ході розрахунку обсягу ВВП на основі побудованої ви-

робничої функції (2.17) для економіки України за 2005-2019 рр. визначено, що 

значний вплив на ВВП має фактор висококваліфікованої праці. Врахування 

висококваліфікованої праці витрат на отримання вищої освіти, які в Україні 

зменшилися у досліджуваному періоді, знизило значення показника, що, в 

свою чергу, відбилося на обсягах ВВП. Ця залежність спостерігалася також 

при побудові прогнозу ВВП до 2030 р.  

Отже, виробнича функція (2.17) може бути використана у дисертації для 

побудови довгострокового прогнозу обсягу ВВП України до 2030 р. Це дозво-

лить перевірити гіпотезу про те, що збільшення витрат держави на вищу освіту 

за рахунок надання пільг з ПДФО збільшить обсяги висококваліфікованої 

праці в Україні та, в подальшому, приведе до зростання обсягу ВВП.   

 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

1. Проведено дослідження інвестицій у людський капітал в Україні шля-

хом оцінки залежності питомої ваги висококваліфікованого зайнятого насе-

лення від реальних (не номінальних) загальних витрат на вищу освіту. При 

цьому виявлено, що ці витрати у періоді дослідження поступово скорочуються 

на тлі інерційного зростання частки висококваліфікованого населення. Ця те-

нденція суперечить положенням економічної теорії та у довгостроковій перс-

пективі матиме негативні наслідки для національної економіки.    

Встановлено, що поступове скорочення реальних витрат на вищу освіту, 

переважно з боку держави, відбувається під впливом як соціально-політичної 

ситуації в Україні, так й державної освітньої реформи. Так, деякі законодавчі 

мірі спричинили скорочення кількості ЗВО в країні та зниження державного 
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фінансування освітнього процесу при збереженні навантаження на працівни-

ків сфери вищої освіти. Одночасно спостерігається незначне, але стабільне, 

зниження обсягів реальних недержавних витрат на вищу освіту.  

Обґрунтовано, що виявлена зворотна залежність питомої ваги високок-

валіфікованого зайнятого населення від реальних загальних витрат на вищу 

освіту суперечить економічній теорії та практиці європейських країн. Прове-

дення оцінки їхніх інвестицій у вищу освіту показало економічно коректну лі-

нійну залежність між ними. В багатьох з них державні та приватні витрати на 

вищу освіту збільшуються, що супроводжується зростанням частки високок-

валіфікованого населення.  

Рекомендовано уряду України передивитися політику щодо державного 

та приватного фінансування вищої освіти, поки це не призвело до незворотних 

змін в якості людського капіталу. Зниження частки населення з вищою осві-

тою (32,5 % у 2019 р. порівняно з 35,1% у 2018 р.), враховуючи його якість, 

стримуватиме формування висококваліфікованого персоналу для сучасної 

промисловості.   

2. У результаті аналізу системи прибуткового оподаткування України 

виявлено, що вона заснована на плоскій концепції  Хола-Рабушки. Проте в Ук-

раїні її впроваджено частково, оскільки підлягають оподаткуванню (5%, 9%) 

інвестиційні доходи (дивіденди, приріст капіталу) фізичних осіб, на відміну 

від чистої концепції, яка дозволяє виключати їх з податкової бази.  

Визначено, що система індивідуального прибуткового оподаткування 

України не потребує значних змін: (1) чинна ставка 18% є невисокою та не 

створює податкового навантаження на платників, а також вважається нейтра-

льною, оскільки дорівнює ставці податку на прибуток підприємств; (2) для 

стимулювання розвитку людського капіталу вона передбачає податкову зни-

жку для всіх рівнів освіти, яка дозволяє повернути 18% витрат впродовж звіт-

ного року, а також звільнення від ПДФО стипендій (в межах встановленого 

мінімуму) та витрат роботодавців на підвищення кваліфікації платника.  
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В роботі запропоновано тимчасове впровадження пільг на вищу та піс-

лядипломну освіту, підвищення кваліфікації за напрямками STEM, які стиму-

люватимуть розвиток людського капіталу у короткостроковій перспективі: по-

датковий кредит або податкова знижка, що дозволять повернути повну суму 

витрат на освіту, шляхом їх перенесення на майбутні періоди до повного по-

гашення; звільнення від оподаткування державних та недержавних стипендій 

повністю; звільнення від податку доходів за грантами на дослідження. Це до-

зволить стимулювати людей до навчання та у короткостроковій перспективі 

сформувати STEM-персонал серед дорослого населення. 

Додатково запропоновано звільнення від оподаткування дивідендів фі-

зичних осіб у випадку, якщо в Україні буде впроваджено податок на виведений 

капітал. Це розширить їх інвестиційні можливості та сприятиме розвитку на-

ціональної промисловості. 

3. При моделюванні динаміки обсягу ВВП України побудовано мульти-

плікативну модель для економіки України за 2000-2019 р. Для параметризації 

моделі статистичні дані перераховано у постійні ціни 2010 р. за основними по-

казниками, які відображають економіку країни: ВВП, заробітної плата, вало-

вого накопичення капіталу, індекс долару. У результаті моделювання визна-

чено, що зростання ВВП України у періоді 2000-2019 рр. є капіталозберігаю-

чим. Найбільше на обсяг ВВП в Україні впливає фактор праці. Коефіцієнт ела-

стичності фактору індексу долару відображає негативний вплив на ВВП, що є 

результатом спеціалізації країни на сировинному експорті.   

Обґрунтовано, що побудована виробнича функція для економіки Укра-

їни може бути використана для прогнозу очікуваного обсягу ВВП до 2030 р. 

Результати порівняльного аналізу даних розрахованого прогнозу ВВП України 

та його прогнозу до 2024 р., складеного МВФ до кризи (через пандемію 

COVID-19) та під час кризи, показали, що розраховані обсяги ВВП мають не-

значні відхилення від прогнозу ВВП України за даними МВФ.  
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4. З використанням методів економіко-математичного моделювання об-

ґрунтовано вплив висококваліфікованої праці на зростання обсягу ВВП Укра-

їни. При параметризації низки побудованих функцій встановлено, що:   

(1) найбільше на обсяг праці в Україні впливає фактор високої кваліфі-

кації. Проте сумнівним є рівень взаємозв’язку змінних моделі. Це пов’язано з 

роками криз у періоді, які характеризуються "провалами" заробітної плати. Па-

раметризація цієї функції для Польщі та Естонії (відсутні "провали" зарплати) 

навпаки показала сильну залежність обсягу праці від рівня кваліфікації людей;    

(2) фактор витрат на вищу освіту негативно впливає на фактор високої 

кваліфікації України, що демонструє високий від’ємний коефіцієнт еластич-

ності функції, тобто при зменшенні витрат на освіту зростає частка кваліфіко-

ваних зайнятих. Така залежність є некоректною, незважаючи на те, шо висо-

кий R2 вказує на сильний зв'язок між ними. Побудова моделей для Польщі та 

Естонії показала логічну залежність – при збільшенні реальних витрат на вищу 

освіту збільшується частка висококваліфікованих. Отже, в Україні спостеріга-

ється скорочення реального фінансування вищої освіти;   

(3) більший вплив на обсяг праці України має фактор частки висококва-

ліфікованих зайнятих (з урахуванням витрат на вищу освіту), оскільки його 

коефіцієнт еластичності вищий, ніж у попередній функції, яка їх не враховує. 

Проте коефіцієнт детермінації  моделі низький, оскільки разом з "провалами" 

зарплати у періоді дослідження спостерігалося зниження витрат на вищу 

освіту;    

(4) фактор висококваліфікованої праці (з урахуванням високої кваліфі-

кації зайнятих та витрат на її отримання) значно впливає на обсяг ВВП Укра-

їни, незважаючи на те, що цей вплив менший, ніж у базовій виробничій функ-

ції. Це результат наявності у періоді дослідження "провалів" зарплати та зни-

ження витрат на освіту. Високий R2 підтверджує зв'язок результату і змінних. 

Модель є значущою з відносною помилкою апроксимації 3,0%. 
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Для розрахунку прогнозу обсягу ВВП України запропоновано викорис-

тання нового науково-методичного підходу, заснованого на виробничій функ-

ції України, яка включає фактор висококваліфікованої праці з урахуванням ви-

трат на отримання кваліфікації. Підхід дозволить перевірити ефективність та 

доцільність збільшення витрат на вищу освіту за рахунок впровадження пільг 

з ПДФО та визначити їх вплив на обсяг праці та ВВП. 

 

Основні результати дослідження по ІІ розділу опубліковані в роботах 

[46; 154; 158; 227; 228; 229; 230; 231; 232]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МЕТОДАМИ ПРИБУТКОВОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Прогнозування податкових витрат на стимулювання розвитку люд-

ського капіталу 

 

Світові тенденції, направлені на розвиток STEM-персоналу та станов-

лення Індустрії 4.0 і сформовані під впливом Четвертої промислової револю-

ції, визначили траєкторію векторів Національної економічної стратегії Укра-

їни 2030 [179]. Урядом заплановано масштабний розвиток цифрової націона-

льної промисловості до 2030 р., для чого передбачається залучення інвестицій 

в основний капітал, модернізація виробництва, цифровізація ключових секто-

рів промисловості, а також формування персоналу з відповідними компетен-

ціями для збільшення робочих місць у промисловості та впровадження техно-

логій. Для реалізації останнього передбачається реформування освіти з розши-

ренням STEM до 80% в освітніх установах, цифровізація навчального процесу, 

впровадження освіти впродовж життя, збільшення фінансування вищої освіти 

у зв’язку з її пріоритетністю в сучасній економіці.  

Незважаючи на перелік визначених стратегією заходів по цих напрямках 

(розвиток STEM-персоналу та Індустрії 4.0), вона не передбачає механізму, 

який дозволяє проводити оцінку впливу інвестицій на розвиток та визначати 

ефективність і доцільність цих вкладень. У дисертації зроблена спроба розро-

бки такого механізму. На його основі проведено експеримент із стимулювання 

фізичних осіб до отримання вищої освіти шляхом впровадження державою 

пільг з ПДФО, які повністю компенсують витрати на навчання або перена-

вчання. Це дозволило оцінити вплив інвестицій в освіту на розвиток людсь-

кого капіталу в країні, а також перевірити їх вплив на економічне зростання 

окремо та з одночасним збільшенням інвестицій в основні виробничі фонди. 
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На виконання третього етапу розробленого науково-методичного під-

ходу з використанням виробничої функції (2.17),  яка враховує вплив високо-

кваліфікованої праці на обсяг ВВП, побудовано прогноз обсягу факторів ви-

робництва та ВВП до 2030 р. для України за трьома сценаріями. У всіх сцена-

ріях до розрахунку включено витрати на податкові пільги з ПДФО на вищу 

освіту та проаналізовано їхній вплив на обсяг витрат на вищу освіту (врахову-

ючи 4-річний часовий лаг), на фактор праці та на ВВП. Також перевірена оку-

пність витрат на пільги та доцільність їх застосування в умовах кожного сце-

нарію.   

У розрахунках в якості податкових пільг з ПДФО на вищу та післядип-

ломну освіту для тих, хто навчається, використано податковий кредит, що від-

шкодовується. Тобто фізичним особам має повертатися вся сума коштів ви-

трачених на освіту, які для держави вважатимуться додатковими видатками. 

Оскільки стандартним інструментом фінансування потреб державного бю-

джету є ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), передбачається, що 

кошти для кредитування населення до отримання вищої освіти шляхом на-

дання податкового кредиту з ПДФО держава візьме у формі позики в ОВДП. 

Їхня ставка у доларах США на 2020 р. становила 4% річних [233]. Передбача-

ється, що держава позичатиме кошти у розмірі суми витрат (у доларах США) 

на пільги з ПДФО на освіту населення у вигляді середньострокових ОВДП з 

терміном погашення 1 рік. Тому кошти будуть позичатися та повертатися дер-

жавою щорічно.                                                                                

При визначенні розміру витрат держави на пільги з ПДФО прийнято рі-

шення взяти за основу приватні витрати на вищу та післядипломну освіту, 

тобто суму, що витрачають фізичні особи, які навчаються за контрактом, оскі-

льки саме їм державою надаватиметься податковий кредит. Для розрахунку 

прогнозу цих витрат використані значення недержавних витрат на I-II етапи 

вищої освіти у цінах 2010 р. та без урахування тимчасово окупованих терито-
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рій за період 2007-2018 рр., розраховані раніше у табл. 2.3 за даними Держс-

тату України [162], які переведені у долари США за офіційним курсом 2010 р. 

[214] і представлені у табл. 3.1.    

 

Таблиця 3.1 

Дані недержавних витрат на вищу освіту за 2007-2018 рр. 

Рік 
Недержавні витрати на вищу 

освіту, млн грн 

Недержавні витрати на вищу  

освіту, млн дол. США 

1 2 3 

2007 15 543 1 959 

2008 13 649 1 720 

2009 13 115 1 653 

2010 12 783 1 611 

2011 11 611 1 463 

2012 10 462 1 318 

2013 10 468 1 319 

2014 8 485 1 069 

2015 8 108 1 022 

2016 6 588 830 

2017 5 634 710 

2018 5 531 697 

Розраховано автором за даними [160]. 

 

Перед розрахунком прогнозу витрат на пільги з ПДФО на навчання до 

2030 р. за допомогою трендового аналізу та за даними табл. 3.1 побудовано 

апроксимуючу функцію недержавних витрат на вищу та післядипломну освіту 

(рис. 3.1).     

 

 

Рис. 3.1. Недержавні витрати на вищу освіту України за 2007-2018 рр. 
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Виходячи з графіку (рис. 3.1), недержавні витрати на вищу освіту хара-

ктеризуються знижувальним трендом у періоді. Отримана функція є спадною, 

оскільки має негативний кутовий коефіцієнт. Проте, якщо Україна орієнту-

ється на тенденції економічного розвитку європейських країн (наприклад, на 

Польщу та Естонію, як вже було зазначено у розділі 2), недержавні витрати на 

вищу освіту в ній також мають зростати.  

Крім того, у дослідженні передбачається, що витрати на пільги з ПДФО 

у періоді будуть збільшуватися кожного наступного року за рахунок новопри-

булих студентів-контрактників. Однак побудувати прогноз витрат на подат-

кові пільги на основі функції рис. 3.1 є проблематичним, оскільки у цьому ви-

падку витрати майбутнього періоду продовжуватимуть зменшуватися. Тому 

для розрахунку зростаючого прогнозу витрат на пільги на освіту знак кутового 

коефіцієнту (кут нахилу прямої) функції (рис. 3.1) замінений на позитивний, у 

результаті чого функція прийняла вид: 

 

 114,88 2027,8y x   (3.1) 

 

Розраховано прогноз витрат на податкові пільги на вищу освіту в Укра-

їні на 2019-2030 рр. за допомогою отриманої функції. Для цього її кутовий ко-

ефіцієнт був помножений на порядковий номер року в прогнозованому періоді 

та до нього додано число функції, яке отримане шляхом апроксимації даних, 

та віднято різницю витрат 2018 р. та 2007 р. (дані табл. 3.1), що дозволило збе-

регти крок щорічної зміни приватних витрат на вищу освіту в Україні. Напри-

клад, розрахунок прогнозу податкових пільг за 2019 р. та 2020 р. проводився 

таким чином: y = 114,88(13-13) + 2027,8 – (1959-697); y = 114,88(14-13) + 2027,8 

– (1959-697). Отримані за весь період прогнозу значення представлені в 

табл. 3.2 (колонка 2).  
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Оскільки для надання податкових пільг на вищу освіту держава бере по-

зику в формі ОВДП, розмір прогнозних витрат на пільги у кожному році збі-

льшено на суму відсотків по них. Для цього розраховані щорічні прогнозні 

значення витрат на пільги помножені на прибутковість ОВДП у доларах США 

в розмірі 4% річних. На їх основі пораховано загальний розмір витрат на по-

даткові пільги за період 2020-2030 рр. (період прогнозування обсягу ВВП), 

оскільки пільги надаватимуться протягом усього періоду. Дані розрахунків 

включено до табл. 3.2 (колонка 3, 4).  

Для визначення поточної вартості майбутніх інвестицій у податкові 

пільги на вищу освіту з урахуванням ставки відсотку проведено дисконту-

вання прогнозних значень витрат на пільги за період 2020-2030 рр. При диско-

нтуванні використано ставку ОВДП за доларовими позиками у розмірі 4% рі-

чних. Розрахунок за кожен рік проводився за формулою:  

 

,
(1 )

FV
iPV ni i




     (3.2) 

 

де PV – поточна вартість грошового потоку; FV– майбутня вартість гро-

шового потоку; i – ставка дисконтування; n – майбутній момент часу. 

 

Дисконтовані суми витрат на податкові пільги з ПДФО (табл. 3.2 коло-

нка 6), розраховані за формулою (3.2), дозволяють оцінити зміну вартості ін-

вестицій держави у часі. 

Витрати держави на податкові пільги на вищу освіту, з урахуванням ві-

дсотків за позикою в ОВДП, складуть 16 648 млн дол. США за весь прогнозний 

період їх застосування. Сума дисконтованих витрат на них (табл. 3.2 коло-

нка 6) за кожен рік і за весь період 2020-2030 рр. показує, що поточна вартість 

інвестицій у пільги є позитивною та не перевищує витрат на них у початковий 

момент часу.    
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Таблиця 3.2 

Прогноз витрат на пільги та їх дисконтування за період 2020-2030 рр.  

Рік 

Витрати 

на пільги, 

млн дол. 

США 

Сума відсотків за 

позикою на ви-

трати на пільги, 

млн дол. США 

Витрати на 

пільги з відсот-

ками по них, 

млн дол. США 

Відсоток 

дискон-

тування 

(1+i)n,  

коеф. 

Дисконтовані ви-

трати на пільги з 

відсотками по 

них, млн дол. 

США 

1 2 3 4 5 6 

2020 881 35 916 1,040 881 

2021 996 40 1 036 1,082 957 

2022 1 111 44 1 155 1,125 1 027 

2023 1 226 49 1 275 1,170 1 089 

2024 1 340 54 1 394 1,217 1 146 

2025 1 455 58 1 513 1,265 1 196 

2026 1 570 63 1 633 1,316 1 241 

2027 1 685 67 1 752 1,369 1 280 

2028 1 800 72 1 872 1,423 1 315 

2029 1 915 77 1 991 1,480 1 345 

2030 2 030 81 2 111 1,539 1 371 

Разом 16 008 640 16 648  12 850 

Розраховано автором.         

            

Значення державних витрат на податкові пільги з урахуванням відсотків 

(табл. 3.2 колонка 4) за 2020-2030 рр. складені з прогнозними значеннями за-

гальних витрат на вищу освіту у цьому періоді з урахуванням 4-річного часо-

вого лагу на її отримання (табл. 2.23 колонка 5). У табл. 3.3 наведено порів-

няння у динаміці прогнозних значень загальних витрат на освіту (з 4-річним 

часовим лагом) без включення до них витрат держави на податкові пільги на 

освіту та після їх включення. 

Дані табл. 3.3 показали, що з впровадженням податкових пільг витрати 

на вищу освіту, що враховують 4-річний часовий лаг, значно збільшилися. Ди-

наміка їх зростання по відношенню до базового та до попереднього року вище, 

ніж до застосування пільг з ПДФО, що відображають розраховані для них ба-

зові та ланцюгові індекси.   
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Таблиця 3.3 

Динаміка прогнозного обсягу витрат на освіту до впровадження пільг та пі-

сля впровадження за 2020-2030 рр.   

Рік 

Витрати на вищу 

освіту (з 4-річним 

часовим лагом) до 

впровадження 

пільг, млн дол. 

США 

(P) 

Базисні 

індекси 

Ланцю-

гові ін-

декси 

Витрати на вищу 

освіту (з 4-річним 

часовим лагом) пі-

сля впровадження 

пільг, млн дол. 

США  

(P) 

Базисні 

індекси 

Ланцю-

гові ін-

декси 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 2 679 - - 3 475 - - 

2020 2 850 1,06 1,06 3 766 1,08 1,08 

2021 3 156 1,18 1,11 4 192 1,21 1,11 

2022 3 533 1,32 1,12 4 688 1,35 1,12 

2023 3 779 1,41 1,07 5 054 1,45 1,08 

2024 4 025 1,50 1,07 5 419 1,56 1,07 

2025 4 270 1,59 1,06 5 784 1,66 1,07 

2026 4 516 1,69 1,06 6 149 1,77 1,06 

2027 4 762 1,78 1,05 6 514 1,87 1,06 

2028 5 007 1,87 1,05 6 879 1,98 1,06 

2029 5 253 1,96 1,05 7 244 2,08 1,05 

2030 5 499 2,05 1,05 7 609 2,19 1,05 

Розраховано автором.   

            

На основі прогнозних значень витрат на вищу освіту, що враховують 4-

річний часовий лаг та включають витрати на податкові пільги (табл. 3.3), за 

функцією (2.12) для Естонії розраховані нові прогнозні значення питомої ваги 

висококваліфікованого зайнятого населення за 2020-2030 рр. У табл. 3.4 ці 

дані порівнюються з розрахованими раніше (табл. 2.23 колонка 4) прогноз-

ними значеннями питомої ваги висококваліфікованих зайнятих, витрати на 

освіту яких враховують 4-річний часовий лаг, але не враховують витрати на 

податкові пільги. Це дозволить дослідити, як змінилася частка висококваліфі-

кованого зайнятого населення під впливом збільшення витрат на освіту за ра-

хунок інвестицій у податкові пільги.   
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        Таблиця 3.4 

Динаміка прогнозу питомої ваги висококваліфікованих зайнятих до впрова-

дження пільг та після впровадження за 2020-2030 рр.  

Год 

Питома вага високо-

кваліфікованих (з 4-

річним часовим ла-

гом) до впрова-

дження пільг, коеф.  

 

(H) 

Базисні 

індекси 

Ланцю-

гові ін-

декси 

Питома вага висо-

кокваліфікованих 

(з 4-річним часо-

вим лагом) після 

впровадження 

пільг, коеф. 

(H) 

Базисні 

індекси 

Ланцю-

гові ін-

декси 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0,313 - - 0,333 - - 

2020 0,318 1,02 1,02 0,339 1,02 1,02 

2021 0,325 1,04 1,02 0,347 1,04 1,02 

2022 0,334 1,07 1,03 0,356 1,07 1,03 

2023 0,339 1,08 1,01 0,363 1,09 1,02 

2024 0,344 1,10 1,01 0,368 1,11 1,01 

2025 0,349 1,12 1,01 0,374 1,12 1,02 

2026 0,353 1,13 1,01 0,379 1,14 1,01 

2027 0,358 1,14 1,01 0,384 1,15 1,01 

2028 0,362 1,16 1,01 0,389 1,17 1,01 

2029 0,366 1,17 1,01 0,394 1,18 1,01 

2030 0,370 1,18 1,01 0,398 1,20 1,01 

Розраховано автором. 

 

Виходячи з даних табл. 3.4, можна відзначити, що зі збільшенням обсягу 

загальних витрат на вищу освіту (з 4-річним часовим лагом) на розмір витрат 

на податкові пільги, прогнозні значення питомої ваги висококваліфікованих 

зайнятих зросли у порівнянні з його значеннями до впровадження пільг. Це 

також підтверджують їх показники динаміки, що супроводжуються більшою 

інтенсивністю.  

З використанням прогнозних значень обсягу питомої ваги висококвалі-

фікованих зайнятих, що включає витрати на вищу освіту з 4-річним часовим 

лагом без врахування витрат на податкові пільги на навчання (табл. 3.4 коло-

нка 2) та з їх врахуванням (табл. 3.4 колонка 5), та курсу долару США 

(табл. Р.1 додатку Р) за функцією (2.15) України розраховані значення реаль-

ної заробітної плати (табл. 3.5) відповідно до впровадження податкових пільг 

та після їх впровадження. Отримані дані порівняно у динаміці в табл. 3.5, що 
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дозволило дослідити, як вплинуло на реальну заробітну плату збільшення ча-

стки висококваліфікованого зайнятого населення через збільшення витрат на 

освіту за рахунок податкових пільг.  

 

Таблиця 3.5 

Динаміка прогнозу реальної заробітної плати з урахуванням високої кваліфі-

кації зайнятих до впровадження пільг та після впровадження за 2020-2030 рр.   

Рік 

Реальна заробітна 

плата з урахуванням 

високої кваліфікації 

зайнятих до впрова-

дження пільг, млн 

дол. США  

(T) 

Базисні 

індекси 

Лан-

цюгові 

інде-

кси 

Реальна заробітна 

плата з урахуванням 

високої кваліфікації 

зайнятих  після впро-

вадження пільг, млн 

дол. США  

(T) 

Базисні 

індекси 

Лан-

цюгові 

інде-

кси 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 43 369 - - 47 013 - - 

2020 43 774 1,01 1,01 47 723 1,02 1,02 

2021 44 997 1,04 1,03 49 133 1,05 1,03 

2022 46 411 1,07 1,03 50 663 1,08 1,03 

2023 47 200 1,09 1,02 51 649 1,10 1,02 

2024 47 942 1,11 1,02 52 571 1,12 1,02 

2025 48 642 1,12 1,01 53 437 1,14 1,02 

2026 49 303 1,14 1,01 54 252 1,15 1,02 

2027 49 929 1,15 1,01 55 022 1,17 1,01 

2028 50 524 1,16 1,01 55 751 1,19 1,01 

2029 51 090 1,18 1,01 56 442 1,20 1,01 

2030 51 630 1,19 1,01 57 100 1,21 1,01 

Розраховано автором.  

 

З табл. 3.5 видно, що зростання питомої ваги висококваліфікованого 

зайнятого населення (з врахуванням витрат на вищу освіту з 4-річним часовим 

лагом) за рахунок збільшення витрат на розмір податкових пільг привело до 

зростання прогнозних значень показника реальної заробітної плати з ураху-

ванням високої кваліфікації зайнятих порівняно з його значеннями, що розра-

ховані до впровадження пільг з ПДФО на вищу освіту. Показники динаміки 

також демонструють більшу інтенсивність зростання обсягу реальної заробіт-

ної плати при збільшенні витрат на податкові пільги у прогнозному періоді.  
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Підсумовуючи, слід зазначити, що розрахунок пільг з ПДФО на вищу 

освіту для фізичних осіб, які навчаються за контрактом, дозволив визначити 

розмір прогнозних державних витрат на них в Україні. При проведенні розра-

хунків за алгоритмом економетричних моделей, представленим в розробле-

ному науково-методичному підході (розділ 2), визначено, що збільшення ви-

трат на вищу освіту за рахунок впровадження податкових пільг з ПДФО при-

звело до зростання питомої ваги висококваліфікованого зайнятого населення 

в країні. Отримані щорічні значення за цим показником після впровадження 

пільг в середньому на 2,5% вище його значень до впровадження податкових 

пільг. В свою чергу, зростання питомої ваги висококваліфікованого зайнятого 

населення збільшило обсяги показника реальної заробітної плати в прогнозо-

ваному періоді.  

Отже, державні інвестиції у вищу освіту через надання податкових пільг 

можуть стимулювати розвиток висококваліфікованого персоналу в Україні. 

Проте необхідно визначити, як вони вплинуть на економічне зростання та за 

яких умов їх застосовування є доцільним.    

 

 

3.2. Ефективність податкових витрат на стимулювання розвитку людсь-

кого капіталу  

 

Подальший розрахунок с використанням алгоритму моделей розробле-

ного науково-методичного підходу передбачає прогнозування очікуваного об-

сягу факторів та ВВП України за 2020-2030 рр. з урахуванням збільшення дер-

жавних витрат на вищу освіту шляхом впровадження податкових пільг з 

ПДФО за трьома сценаріями.  

Перед цим обчислено прогнозний обсяг ВВП за 2020-2030 рр. без витрат 

на впровадження податкових пільг за виробничою функцією (2.17) для еконо-

міки України з використанням прогнозних значень показників валового нако-

пичення капіталу, індексу долару та реальної заробітної плати з урахуванням 
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високої кваліфікації зайнятих, яка розрахована на основі витрат на вищу освіту 

з 4-річним часовим лагом (табл. 3.6).    

 

Таблиця 3.6 

Дані прогнозу за показниками економіки України без урахування витрат на 

пільги за 2020-2030 рр.  

Рік 

Реальна заробітна плата з ура-

хуванням високої кваліфікації 

без впровадження пільг, млн 

дол. США 

(T) 

Валове накопичення капталу 

в постійних цінах  

2010 р. млн дол. США 

(K) 

Індекс долару, 

коеф.  

 

(I) 

1 2 3 4 

2020 43 774 27 142 0,9654 

2021 44 997 27 780 0,9682 

2022 46 411 28 417 0,9710 

2023 47 200 29 054 0,9738 

2024 47 942 29 692 0,9766 

2025 48 642 30 329 0,9794 

2026 49 303 30 966 0,9822 

2027 49 929 31 604 0,9850 

2028 50 524 32 241 0,9878 

2029 51 090 32 879 0,9906 

2030 51 630 33 516 0,9934 

Розраховано автором. 

 

Дані розрахованого прогнозного обсягу ВВП України, що не враховують 

витрати держави на впровадження податкових пільг на вищу освіту, з показ-

никами його динаміки представлено у табл. Р.6 додатку Р та на рис. 3.2. 

Виходячи з рис. 3.2 та даних аналізу (табл. Р.6 додатку Р), можна відмі-

тити, що приріст ВВП (з базовим 2019 р.), який дорівнює 5 688 млн дол. США, 

у прогнозованому періоді невисокий, про це свідчить і базисний темп зрос-

тання 104,6%. По відношенню до попереднього року відзначається зменшення 

щорічного приросту обсягу ВВП у періоді, що також відображає знижуваль-

ний темп зростання, середнє значення якого складає 100,4%. Такі результати 

пов'язані з тим, що виробнича функція (2.17) для економіки України при збі-

льшенні обсягу факторів виробництва має спадну віддачу від його масштабу. 
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Рис. 3.2. Динаміка прогнозного обсягу ВВП України без урахування ви-

трат на пільги за 2020-2030 рр. 

 

На виконання четвертого етапу запропонованого науково-методичного 

підходу на основі розробленого алгоритму економетричних моделей та побу-

дованої для економіки України виробничої функції (2.17) проведені розраху-

нки на 2020-2030 рр. можливого прогнозного обсягу ВВП, який враховує збі-

льшення державних витрат на пільги з ПДФО на вищу освіту, за трьома сце-

наріями: інерційний, збалансований, перспективний. Застосування таких сце-

наріїв передбачає проведення оцінки економічної ефективності витрат на по-

даткові пільги на вищу освіту та визначення доцільності їх використання в рі-

зних умовах економіки України, які залежатимуть від зміни обсягів інвесту-

вання в основні виробничі фонди. Тобто поряд з фактором праці, який збіль-

шиться за рахунок витрат на пільги, у сценаріях збільшуватиметься фактор ка-

піталу. Їх зміни впливатимуть на економічне зростання та окупність витрат на 

податкові пільги.       

1-й сценарій – інерційний. 

Для розрахунку прогнозного обсягу ВВП з урахуванням застосування 

пільг з ПДФО на вищу освіту прийняті такі допущення:  
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- пільги надаються на весь період прогнозування; 

- прогнозне значення реальної заробітної плати враховує високу квалі-

фікацію зайнятих (T) (табл. 3.5 колонка 5), яка включає витрати на вищу освіту 

з 4-річним часовим лагом та додаткові витрати на впровадження пільг; 

- прогнозні значення валового накопичення капіталу (K) та індексу до-

лару (I) залишаються незмінними (дані табл. 3.6). При цьому інвестиції у капі-

тал плануються мінімальними; 

- економіка України у прогнозованому періоді розглядається у стійкому 

динамічному стані.  

 Прогнозні значення показників для подальших розрахунків (табл. 3.7) 

обчислені за алгоритмом моделей науково-методичного підходу (розділ 2).  

  

Таблиця 3.7 

Дані прогнозу за показниками економіки України за 2020-2030 рр.  

при інерційному сценарії 

Рік 

Реальна заробітна плата з урахуван-

ням високої кваліфікації (з 4-річним 

часовим лагом) при впровадженні 

пільг, млн дол. США 

(T) 

Валове накопичення ка-

пталу у цінах 2010 р. 

млн дол. США 

 

(K) 

Індекс долару, 

коеф. 

  

 

(I) 

1 2 3 4 

2020 47 723 27 142 0,9654 

2021 49 133 27 780 0,9682 

2022 50 663 28 417 0,9710 

2023 51 649 29 054 0,9738 

2024 52 571 29 692 0,9766 

2025 53 437 30 329 0,9794 

2026 54 252 30 966 0,9822 

2027 55 022 31 604 0,9850 

2028 55 751 32 241 0,9878 

2029 56 442 32 879 0,9906 

2030 57 100 33 516 0,9934 

Розраховано автором.         

  

На підставі даних табл. 3.7 з використанням виробничої функції (2.17) 

розраховано очікуваний прогнозний обсяг ВВП України з урахуванням держа-

вних витрат на впровадження пільг з ПДФО за 2020-2030 рр. та його показники 
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динаміки (табл. Р.7 додатку Р). Для аналізу отриманих значень побудовано 

графік на рис. 3.3. 

   

 

Рис. 3.3. Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при інерційному сценарії 

 

Аналізуючи результати рис. 3.3, можна відзначити, що при збільшенні 

витрат на впровадження податкових пільг на освіту прогнозний обсяг ВВП та 

показники його динаміки збільшилися у порівнянні з обсягом ВВП, розрахо-

ваним без застосування пільг (рис. 3.2). Так, у прогнозному періоді значення 

базового приросту ВВП і темпу зростання збільшилися з 5 688 млн дол. США 

до 9 264 млн дол. США (відхилення +3 576 млн дол. США) та з 104,6% до 

107,4% відповідно. При цьому динаміка значень ланцюгового приросту ВВП і 

темпу зростання майже не змінилася й зберегла спадний характер. Середнє 

значення темпу зростання незначно зросло – з 100,4% до 100, 7%.  

 Для того, щоб оцінити окупність інвестицій держави у пільги з ПДФО 

на вищу освіту проведено порівняння витрат на них з отриманим приростом 

ВВП за прогнозний період: 16 648 млн дол. США > 9 264 млн дол. США. Оскі-

льки витрати держави на надання податкових пільг на вищу освіту значно 
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вище, ніж приріст ВВП, їх застосування вважається недоцільним. Тобто для 

держави немає економічної вигоди від інвестицій у пільги з ПДФО на вищу 

освіту в умовах інерційного сценарію. 

Визначення поточної вартості отриманих прогнозних значень обсягу 

ВВП проведено шляхом їх дисконтування з урахуванням ставки 4% річних за 

ОВДП за період 2020-2030 рр. Дані розраховані за формулою (3.2) та розмі-

щені у табл. 3.8.  

           

Таблиця 3.8 

Дисконтування прогнозного обсягу ВВП України за 2020-2030 рр.  

при інерційному сценарії 

Рік 

ВВП при впровадженні 

пільг, млн дол. США 

Відсоток дисконтування, 

коеф. 

Дисконтований ВВП при 

впровадженні пільг, млн 

дол. США 

1 2 3 4 

2020 127 427 1,040 122 526 

2021 128 472 1,082 118 779 

2022 129 576 1,125 115 192 

2023 130 287 1,170 111 370 

2024 130 944 1,217 107 626 

2025 131 553 1,265 103 968 

2026 132 120 1,316 100 400 

2027 132 649 1,369 96 925 

2028 133 144 1,423 93 545 

2029 133 610 1,480 90 262 

2030 134 047 1,539 87 075 

Разом 1 443 827  1 147 669 

Розраховано автором.          

  

Отримані дисконтовані значення ВВП (табл. 3.8) за прогнозний період 

показують, що їх поточна вартість не перевищує очікуваний обсяг ВВП у по-

чатковий момент часу.   

Для визначення ефективності використання основних виробничих фон-

дів у промисловості використовується показник фондоозброєності праці, який 

розраховується за формулою:  

 



196 
 

 i
i

i

K
Фо

T
 , (3.3) 

 

де Фоi – фондоозброєність праці за період; Ki – валове накопичення ка-

піталу за період; Ti – реальна заробітна плата з урахуванням кваліфікації за-

йнятих та витрат на її отримання за період.   

 

На основі даних табл. 3.7 за формулою (3.3) проведено розрахунок фон-

доозброєності праці у прогнозному періоді, яка відображає вартість капіталу 

на 1 долар праці при інерційному сценарії (табл. 3.9).    

 

Таблиця 3.9 

Фондоозброєність праці України за 2020-2030 рр.  

при інерційному сценарії 

Рік 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Фо 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 

 Розраховано автором. 

          

Обчислені значення показника фондоозброєності праці (табл. 3.9) пока-

зують низьку ефективність використання валового накопичення капіталу у ви-

робництві України, тобто воно є капіталозберігаючим.  

Таким чином, при інерційному сценарії в економіці України із застосу-

ванням пільг з ПДФО на вищу освіту спостерігається підвищення обсягу реа-

льної заробітної плати, за рахунок збільшення питомої ваги висококваліфіко-

ваного зайнятого населення у прогнозному періоді, що приводить до зрос-

тання обсягу ВВП. Однак його приріст за період незначний і не дозволяє пов-

ністю відшкодувати витрати на податкові пільги на освіту. Розрахунок фондо-

озброєності праці показав, що в країні низьке забезпечення праці капіталом. 

Недостатнє інвестування у валове накопичення капіталу вплинуло на зни-

ження ефективності виробництва та темпи зростання ВВП.   
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2-й сценарій – збалансований. 

Для розрахунку прогнозного обсягу ВВП з урахуванням застосування 

пільг з ПДФО на вищу освіту прийняті такі допущення:  

- пільги надаються на весь період прогнозування; 

- прогнозне значення реальної заробітної плати враховує високу квалі-

фікацію зайнятих (T) (табл. 3.5 колонка 5), яка включає витрати на вищу освіту 

з 4-річним часовим лагом та додаткові витрати на впровадження пільг з 

ПДФО;  

- прогнозні значення індексу долару (I) залишаються незмінними (дані 

табл. 3.6).   

- валове накопичення капіталу (K) (інвестиції в капітал) збільшено в 1,5 

рази у порівнянні з попереднім сценарієм; 

- економіка України в прогнозованому періоді розглядається у стійкому 

динамічному стані.   

Прогнозні значення показників табл. 3.10 розраховано згідно з умовами 

збалансованого сценарію за алгоритмом економетричних моделей розробле-

ного науково-методичного підходу (розділ 2). 

З використанням виробничої функції (2.17) для економіки України за да-

ними табл. 3.10 розраховано прогнозний обсяг ВВП за 2020-2030 рр., що вра-

ховує витрати на впровадження пільг з ПДФО на вищу освіту, (дані табл. Р.8 

додатку Р) та дані динаміки для його аналізу (рис. 3.4.).   

За результатами рис. 3.4. можна зробити висновок, що при здійсненні 

витрат на впровадження пільг на вищу освіту та збільшенні інвестицій у ва-

лове накопичення капіталу при збалансованому сценарії порівняно з поперед-

нім відзначається більш значне зростання прогнозного обсягу ВВП. Значення 

базового приросту ВВП збільшилося до 14 687 млн дол. США в порівнянні з 

9 264 млн дол. США (відхилення +5 423 млн дол. США) при інерційному сце-

нарії, а значення базового темпу росту – до 111,8% порівняно з 107,4%. Лан-

цюговий приріст ВВП і темп зростання, при збереженні спадної тенденції, ма-

ють більш високі значення в умовах даного сценарію. Середній ланцюговий 
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темп зростання збільшився з 100,7% до 101% порівняно з інерційнім сцена-

рієм. 

 

Таблиця 3.10 

Дані прогнозу за показниками економіки України за 2020-2030 рр. 

при збалансованому сценарії 

Рік 

Реальна заробітна плата з ураху-

ванням високої кваліфікації (з 4-

річним часовим лагом) при впро-

вадженні пільг, млн дол. США 

(T) 

Валове накопичення кап-

талу в постійних цінах  

2010 р. млн дол. США 

 

(K) 

Індекс долару, 

коеф.  

 

 

(I) 

1 2 3 4 

2020 47 723 35 645 0,9654 

2021 49 133 39 259 0,9682 

2022 50 663 42 873 0,9710 

2023 51 649 46 487 0,9738 

2024 52 571 50 101 0,9766 

2025 53 437 53 715 0,9794 

2026 54 252 57 329 0,9822 

2027 55 022 60 943 0,9850 

2028 55 751 64 557 0,9878 

2029 56 442 68 171 0,9906 

2030 57 100 71 785 0,9934 

Розраховано автором.         

  

 

Рис. 3.4. Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при збалансованому сценарії  
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Проведено оцінку окупності інвестицій держави у вищу освіту шляхом 

порівняння загальних витрат на впровадження пільг з ПДФО та приросту ВВП 

за період 2020-2030 рр. при збалансованому сценарії: 16 648 млн дол. США > 

14 687 млн дол. США. Порівняння показало, що витрати держави на пільги з 

ПДФО перевищують приріст ВВП. Отже, окупність інвестицій держави у по-

даткові пільги на вищу освіту в умовах збалансованого сценарію теж малой-

мовірна, тому їх введення на має сенсу. 

Визначено поточну вартість отриманих прогнозних значень обсягу ВВП 

шляхом їх дисконтування за ставкою 4% річних за ОВДП у періоді 2020-

2030 рр. і представлено у табл. 3.11. Для розрахунків використано формулу 

(3.2). 

З табл. 3.11 можна зробити висновок, що поточна вартість очікуваного 

дисконтованого обсягу ВВП не перевищує прогнозний обсяг ВВП на початок 

періоду.  

          

Таблиця 3.11 

Дисконтування прогнозного обсягу ВВП України за 2020-2030 рр.  

при збалансованому сценарії 

Рік 

ВВП при впровадженні 

пільг, млн дол. США 

Відсоток дисконту-

вання, коеф. 

Дисконтований ВВП при 

впровадженні пільг, млн 

дол. США 

1 2 3 4 

2020 129 248 1,040 124 277 

2021 130 807 1,082 120 938 

2022 132 381 1,125 117 686 

2023 133 515 1,170 114 129 

2024 134 560 1,217 110 599 

2025 135 527 1,265 107 109 

2026 136 425 1,316 103 672 

2027 137 263 1,369 100 297 

2028 138 046 1,423 96 989 

2029 138 780 1,480 93 755 

2030 139 471 1,539 90 597 

Разом 1 486 023  1 180 049 

Розраховано автором.  
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Обчислений показник фондоозброєності праці за 2020-2030 рр. 

(табл. 3.12) дозволяє визначити вартість основних виробничих фондів, що 

припадає на 1 долар праці. Розрахунок проводився за формулою (3.3) на основі 

даних табл. 3.10.  

 

Таблиця 3.12 

Фондоозброєність праці України за 2020-2030 рр.  

при збалансованому сценарії 

Рік 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Фо 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,26 

Розраховано автором.  

           

Як видно з табл. 3.12, при збільшенні інвестицій у валове накопичення 

капіталу зростає фондоозброєність праці у виробництві України протягом про-

гнозованого періоду.   

Таким чином, при збалансованому сценарії економіка України у періоді 

також характеризується підвищенням обсягу реальної заробітної плати, на що 

впливає зростання висококваліфікованого зайнятого населення, яке відбува-

ється за рахунок збільшення витрат на застосування пільг з ПДФО для залу-

чення персоналу до здобуття вищої освіти. Крім того, збільшення інвестицій у 

валове накопичення капіталу у 1,5 рази при даному сценарії значно підвищило 

фондоозброєність праці, що позитивно вплинуло на зростання продуктивності 

праці та підвищило ефективність використання основних фондів у виробниц-

тві. Зростання цих чинників дозволило збільшити значно приріст ВВП у пері-

оді, але не настільки, щоб інвестиції держави у податкові пільги на вищу освіту 

стали окупними.        

3-й сценарій – перспективний. 

Для розрахунку очікуваного прогнозного обсягу ВВП з урахуванням за-

стосування пільг з ПДФО на вищу освіту прийняті такі допущення:   

- пільги надаються на весь період прогнозування; 
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- прогнозне значення реальної заробітної плати враховує високу квалі-

фікацію зайнятих (T) (табл. 3.5 колонка 5), яка включає витрати на вищу освіту 

з 4-річним часовим лагом та додаткові витрати на впровадження пільг з 

ПДФО;  

- прогнозні значення індексу долару (I) залишаються незмінними (дані 

табл. 3.6).  

- валове накопичення капіталу (K) на початок періоду (2020 р.) встанов-

лено на рівні обсягу 2008 р. (58,5 млрд дол. США у поточних цінах, або 32,5% 

от ВВП; інвестиції в основний капітал (gross fixed capital) – 45,0 млрд дол. 

США у поточних цінах, або 25,04% ВВП), тобто максимальному обсягу, який 

спостерігався в Україні за останні 20 років. До 2030 р. його прогноз розрахо-

вано за трендом;  

- економіка України в прогнозованому періоді розглядається у стійкому 

динамічному стані.   

Прогнозні значення показників обчислені за алгоритмом економетрич-

них моделей, згідно розробленого науково-методичного підходу (розділ 2), та 

представлені в табл. 3.13. 

За допомогою виробничої функції (2.17) України та даних прогнозу фа-

кторів виробництва (табл. 3.13) за 2020-2030 рр. зроблено прогноз можливого 

обсягу ВВП, який враховує державні витрати на впровадження пільг з ПДФО 

на вищу освіту. На основі результатів розрахунку обчислені показники дина-

міки (дані табл. Р.9 додатку Р).    

З рис. 3.5 та даних табл. Р.7 додатку Р, можна відмітити, що при перспе-

ктивному сценарії збільшення інвестицій у валове накопичення капіталу до 

максимального значення (до рівня 2008 р.) поряд із зростанням обсягу реаль-

ної заробітної плати за рахунок збільшення частки висококваліфікованих за-

йнятих через застосування податкових пільг привело до незначного зростання 

обсягу ВВП у порівнянні з попереднім сценарієм. Значення базового приросту 

ВВП при перспективному сценарії склало 16 822 млн дол. США у порівнянні 

з 14 687 млн дол. США при збалансованому сценарії (відхилення +2 135 млн 
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дол. США – менше значення, ніж у 2-му сценарії), а відсоток базового темпу 

зростання збільшився з 111,8% до 113,5%. При цьому ланцюговий приріст 

ВВП і темп зростання мають більш спадні значення, ніж при попередньому 

сценарії. Середній ланцюгової темп зростання збільшився незначно з 101% до 

101,2%.   

 

Таблиця 3.13 

Дані прогнозу за показниками економіки України за 2020-2030 рр.  

при перспективному сценарії 

Рік 

Реальна заробітна плата з ураху-

ванням високої кваліфікації (з 4-

річним часовим лагом) при впро-

вадженні пільг, млн дол. США 

(T) 

Валове накопичення кап-

талу в постійних цінах  

2010 р. млн дол. США 

 

(K) 

Індекс долару, 

коеф.  

 

 

(I) 

1 2 3 4 

2020 47 723 59 297 0,9654 

2021 49 133 62 978 0,9682 

2022 50 663 66 658 0,9710 

2023 51 649 70 339 0,9738 

2024 52 571 74 020 0,9766 

2025 53 437 77 701 0,9794 

2026 54 252 81 381 0,9822 

2027 55 022 85 062 0,9850 

2028 55 751 88 743 0,9878 

2029 56 442 92 423 0,9906 

2030 57 100 96 104 0,9934 

Розраховано автором.  

 

Зниження показників динаміки при перспективному сценарії є наслід-

ком спадної віддачі від виробництва, якою характеризується виробнича функ-

ція (2.17) економіки України. Крім того, при перспективному сценарії обсяг 

фактору капіталу, який збільшувався у кожному сценарії, значно перевищив 

обсяг фактору праці, який було збільшено за рахунок впровадження податко-

вих пільг один раз для всіх сценаріїв. Нерівномірний вплив факторів зменшив 

прибутковість результату (ВВП) та, відповідно, знизив показники динаміки.  

            



203 
 

 

Рис. 3.5. Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при перспективному сценарії   

 

 

Таблиця 3.14 

Дисконтування прогнозного обсягу ВВП України за 2020-2030 рр.  

при перспективному сценарії 

Рік 

ВВП при впровадженні 

пільг, млн дол. США 

Відсоток дисконтування, 

коеф. 

Дисконтований ВВП при 

впровадженні пільг, млн 

дол. США 

1 2 3 4 

2020 132 719 1,040 127 615 

2021 134 066 1,082 123 951 

2022 135 458 1,125 120 422 

2023 136 426 1,170 116 617 

2024 137 323 1,217 112 869 

2025 138 158 1,265 109 188 

2026 138 937 1,316 105 581 

2027 139 667 1,369 102 053 

2028 140 353 1,423 98 610 

2029 140 997 1,480 95 253 

2030 141 606 1,539 91 984 

Разом 1 515 709  1 204 144 

Розраховано автором.  
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Проте порівняння обсягу загальних витрат на податкові пільги з приро-

стом ВВП (16 648 млн дол. США > 16 822 млн дол. США) за прогнозний період 

2020-2030 рр. показало, що приріст ВВП вищий за обсяг очікуваних витрат на 

надання пільг з ПДФО. Отже, в умовах поточного сценарію інвестиції держави 

у впровадження податкових пільг на вищу освіту є окупними. 

Проведено дисконтування прогнозних значень обсягу ВВП (табл. 3.14) 

за ставкою ОВДП 4% річних за період 2020-2030 рр. для визначення їх поточ-

ної вартості за формулою (3.2).  

За результатами табл. 3.14 можна відзначити, що поточна вартість дис-

контованого прогнозного обсягу ВВП не перевищує його обсяг у початковий 

момент часу.  

Для оцінки ефективності використання валового накопичення капіталу 

в країні у 2020-2030 рр. визначено вартість виробничого капіталу на 1 долар 

праці. За формулою (3.3) та даними табл. 3.13 розраховані значення фондооз-

броєності праці (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Фондоозброєність праці України за 2020-2030 рр.  

при перспективному сценарії 

Рік 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Фо 1,24 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,50 1,55 1,59 1,64 1,68 

Розраховано автором.  

 

Слід зазначити, що в даному сценарії, як й у попередньому також відмі-

чається зростання фондоозброєності праці (табл. 3.15) у прогнозному періоді. 

Однак тут її значення більш високі через додаткове збільшення інвестицій у 

валове накопичення капіталу.   

Таким чином, найбільше зростання обсягу ВВП в прогнозованому пері-

оді характерно для економіки України в умовах перспективного сценарію. На 
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це позитивно вплинуло збільшення обсягу реальної заробітної плати за раху-

нок зростання високої кваліфікації населення через збільшення витрат на по-

даткові пільги на вищу освіту. Але вирішальну роль зіграло збільшення інвес-

тицій у валове накопичення капіталу до максимального значення, відміченого 

за останні 20 років в Україні. Це дозволило збільшити в два рази фондоозбро-

єність праці, що позитивно впливає на продуктивність праці та сприяє ефекти-

вному використанню виробничих фондів. Також це сприяло збільшенню при-

росту ВВП до рівня, який перевищує розмір витрат на надання податкових 

пільг. Очевидно, що при перспективному сценарії витрати на пільги з ПДФО 

на вищу освіту окупаються, що дає можливість державі здійснювати інвестиції 

в розвиток висококваліфікованого персоналу.  

Отже, стимулювання розвитку людського капіталу методами індивідуа-

льного прибуткового оподаткування в Україні залежить не тільки від податко-

вої політики, але й від обсягів інвестицій в основний капітал (мають бути не 

менше 25% ВВП на рік) та високих загальних темпів зростання економіки кра-

їни. 

 

 

3.3. Науково-методичні рекомендації щодо стимулювання розвитку 

людського капіталу для прискорення зростання національної промисло-

вості 

 

Висококваліфікований STEM-персонал і нові цифрові технології є осно-

вними складовими розвитку Індустрії 4.0. Наявність у нього вищої освіти слу-

жить платформою для подальшої перекваліфікації та підвищення кваліфікації 

в умовах навчання протягом життя, яке необхідне при постійному розвитку 

технологій.  

Для формування STEM-персоналу потрібне збільшення інвестицій дер-

жави, бізнесу та населення у вищу освіту, підвищення кваліфікації та переква-
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ліфікацію. Роль держави у цьому залишається провідною. Як показало дослі-

дження теоретичних положень та зарубіжного досвіду, додатковим заходом з 

боку держави, поряд з прямим інвестуванням у вищу освіту, є інвестування за 

допомогою методів індивідуального прибуткового оподаткування. Найбільш 

дієвою була виділена плоска концепція, в рамках якої для стимулювання лю-

дей до отримання освіти країнами широко застосовуються пільги з ПДФО (по-

датковий кредит, податкова знижка, преференції). Податкові пільги на вищу 

освіту можуть стати інструментом реалізації таких напрямків Національної 

економічної стратегії 2030 [179], як розвиток Індустрії 4.0 та STEM-персоналу.        

Виходячи з цього, в дисертації було проведено моделювання впливу ви-

трат на вищу освіту на збільшення висококваліфікованого персоналу та на еко-

номічне зростання. На основі результатів моделювання було побудовано про-

гноз для України за трьома сценаріями розвитку економіки при впровадженні 

пільг у вигляді податкового кредиту. 

Отримані результати дозволили сформулювати такі висновки. Збіль-

шення витрат на вищу освіту за рахунок впровадження пільг з ПДФО веде до 

зростання частки висококваліфікованого населення та трудових доходів, що 

сприяє розвитку людського капіталу та економічному зростанню. Проте ви-

трати на пільги окупаються тільки при збільшенні інвестицій в основні виро-

бничі фонди до максимального значення, яке спостерігалося в Україні у 

2008 р.  

Виходячи з дослідження теоретичних й аналітичних аспектів проблеми 

та результатів моделювання, сформульовано рекомендації щодо стимулю-

вання розвитку людського капіталу в Україні, зокрема формування висококва-

ліфікованого (STEM) персоналу для становлення Індустрії 4.0, у короткостро-

ковій та довгостроковій перспективі за такими напрямками.    

Заходи короткострокової державної політики. Ці заходи спрямовані 

на розвиток висококваліфікованого персоналу, що сприятиме формуванню 

STEM-персоналу та становленню Індустрії 4.0 у найближчому майбутньому в 
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Україні, згідно векторів Національної економічної стратегії 2030 [179]. Про-

понується акцентувати увагу на збільшенні інвестицій у вищу та післядипло-

мну освіту дорослого населення, що дозволить швидше отримати висококва-

ліфікований персонал, і на збільшенні інвестицій в основний капітал, що до-

зволить прискорити впровадження нового високотехнологічного обладнання.   

У сфері освіти. 

1. Доопрацювати та ухвалити проєкт Закону України "Про освіту дорос-

лих" [186], запропонований МОН України у зв'язку з потребою держави у 

впровадженні освіти впродовж життя серед дорослого населення. Це другий з 

2017 р. висунутий законопроект щодо освіти дорослих і поки теж не прийня-

тий, втім його прийняття входить до пріоритетних напрямків, що визначені у 

векторах Національної економічної стратегії 2030 [179]. Оскільки законопро-

ект регулює умови доступу дорослих до формальної, неформальної та інфор-

мальної освіти та правові механізми розширення її доступу для дорослих, це 

надасть їм можливості швидкої перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

отримання післядипломної та вищої освіти за STEM-напрямками.  

2. У зв'язку з тим, що поняття освіти дорослих закріплено в ст. 18 Закону 

України "Про освіту" [169] як складова освіти впродовж життя, після затвер-

дження проєкту Закону України "Про освіту дорослих" доцільно узгодити це 

поняття в БКУ [234] та ПКУ [199] для правового регулювання фінансування 

освіти дорослих та для уникнення складнощів при оподаткуванні та наданні 

податкових пільг.  

3. Доопрацювати та затвердити проєкт Стратегії розвитку вищої освіти 

України на 2021-2031 роки [184], який розроблено відповідно до Указу Прези-

дента України "Про вдосконалення вищої освіти в Україні" № 210/2020 від 3 

червня 2020 р. Стратегія дозволить визначити першочергові напрямки та за-

вдання у сфері розвитку вищої освіти, виконання яких забезпечить потреби 

держави у достатній кількості висококваліфікованих кадрів (STEM-персоналі) 

для розвитку національної промисловості та становлення Індустрії 4.0 в Укра-

їні та буде сприяти її економічному розвитку. 
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4. Впровадити STEM-спеціальності у закладах вищої та професійно-те-

хнічної освіти та розробити освітні програми, які будуть відповідати потребам 

цифрової економіки, зокрема Індустрії 4.0. Для цього забезпечити регулярний 

перегляд спеціальностей, затверджених Постановою КМУ "Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти" від 29.04.2015 № 266 (поширюється на професійно-

технічну освіту) [235], на відповідність STEM-напрямкам у зв'язку з постійним 

розвитком технологій.  

5. Реформування діючих державних центрів підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти з переорієнтацією їх на отримання навичок STEM, що 

відповідають вимогам сучасного ринку праці, у рамках освіти впродовж життя 

для перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослих. Відповідно до цього 

необхідно переглянути освітні програми післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки, а також забезпечення центрів сучасним циф-

ровим обладнанням. Останнє може здійснюватися як на державній основі, так 

й із залученням бізнесу, який потребує фахівців STEM-кваліфікацій, на основі 

державно-приватного партнерства.  

6. Створення короткострокових державних програм, які сприятимуть за-

лученню дорослих до перепідготовки, підвищення кваліфікації, отримання ви-

щої та післядипломної освіти за STEM-напрямками для реалізації концепції 

освіти впродовж життя за рахунок державних коштів у рамках формальної та 

неформальної освіти. 

У сфері оподаткування. 

1. Додатково внести в п. 166.3.3 ПКУ р. IV [199] пільги з ПДФО на здо-

буття вищої та післядипломної освіти за STEM-спеціальностями для стимулю-

вання розвитку STEM-персоналу в рамках розвитку концепції освіти впро-

довж життя у вигляді:  

податкового кредиту для зменшення податкового зобов'язання з податку 

на повну суму витрат на освіту тих, хто навчається (резидентів) з можливістю 
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перенесення витрат на майбутні періоди до повного погашення. Наприклад, 

такий вид пільги використовується у Канаді та США;   

податкової знижки, яка дозволяє виключати з податкової бази витрати 

на освіту тих, хто навчається (резидентів) у розмірі, що не перевищує доходи 

з можливістю перенесення витрат на майбутні періоди до повного їх пога-

шення. Використовується, наприклад, в Естонії, США та КНР.   

Такі податкові пільги, з повним погашенням витрат на освіту людей, 

пропонується ввести в Україні на обмежений період до усунення дефіциту 

STEM-персоналу. Дане дослідження показало, що економічний ефект від за-

стосування запропонованих податкових пільг можливий тільки з одночасним 

інвестуванням в основний капітал виробництва країни. 

2. В якості додаткових заходів у стимулюванні розвитку висококваліфі-

кованого персоналу та формування STEM-персоналу за допомогою ПДФО 

пропонується: 

звільнення від оподаткування державних і недержавних стипендій на 

вищу, післядипломну та STEM-освіту, а також академічних стипендій (у даний 

час вони не оподатковуються ПДФО в межах розміру, зазначеного в 

пп. 169.4.1 ПКУ [199]).   

звільнення від оподаткування доходів за грантами на наукові дослі-

дження за STEM-напрямками.  

Такі преференції поширені, наприклад, в Естонії, Канаді, США, Фінлян-

дії, КНР. 

3. Приведення плоскої системи прибуткового оподаткування України у 

повну відповідність умовам плоскої концепції прибуткового оподаткування 

Хола-Рабушки (flat tax), яке передбачає введення державою податку на виве-

дений капітал, що також заплановано у векторах Національної економічної 

стратегії 2030 [179]. Це дозволить знизити податкове навантаження на підпри-

ємства та дозволить реінвестувати прибуток у їх розвиток.  Додаткові кошти 

дозволять приватним підприємствам збільшити інвестиції в основний капітал 

для впровадження технологічного обладнання, а також збільшити інвестиції у 
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людські ресурси для навчання власного персоналу з метою отримання ними 

високої кваліфікації та STEM-навичок.   

У сфері промисловості. 

1. Щорічне збільшення державних інвестицій в основний капітал у всіх 

галузях національної промисловості України надасть можливість впрова-

дження високотехнологічного обладнання у виробництво та прискорить інно-

ваційний розвиток галузей з метою становлення Індустрії 4.0. 

2. Надання фінансової державної підтримки (наприклад, у вигляді пода-

ткових стимулів) приватних промислових підприємств у напрямку форму-

вання STEM-персоналу на робочих місцях шляхом створення державно-при-

ватного партнерства. При цьому реалізуються інтереси держави, установ ви-

щої та професійно-технічної освіти та бізнесу в підвищенні якості трудових 

ресурсів, шляхом отримання ними практичного досвіду, і відповідності їх на-

вичок вимогам сучасної промисловості.  

Заходи довгострокової державної політики. Заходи спрямовані на під-

тримку і подальший розвиток STEM-персоналу та Індустрії 4.0 у довгостроко-

вій перспективі.  

У сфері освіти. 

1. Розробка системи оцінки якості освіти, яка надається ЗВО та системі 

оцінки якості освіти, яка отримана студентами ЗВО. Такий захід узгоджується 

з векторами Національної економічної стратегії 2030 [179]. Для реалізації 

цього напрямку можна взяти за основу системи оцінки якості вищої освіти 

країн ЄС. Крім того, необхідно створити системи комплексних кількісних оці-

нок якості вищої освіти в динаміці, які можна було б використовувати у ста-

тистичних розрахунках.  

2. Розробка процедури визнання результатів неформальної та інформа-

льної освіти в системі STEM-освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфі-

кації дорослих. Це також узгоджується з векторами Національної економічної 

стратегії 2030 [179]. Однак для визнання результатів неформальної та інфор-
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мальної онлайн-освіти за STEM-спеціальностями, що надається недержав-

ними провайдерами освітніх послуг, потрібно мати можливість оцінити якість 

їх послуг, а також відповідність кваліфікаційним рівням отриманих здобува-

чами знань. Тому необхідно розробити процедуру їх ліцензування, сертифіка-

ції та акредитації.  

На рівні з державними провайдерами послуг освіти обов'язковою умо-

вою для них повинно бути: 

включення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти; роз-

робка їх навчальних програм відповідно до Постанови КМУ "Про затвер-

дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-

товка здобувачів вищої освіти" від 29.04.2015 № 266 (поширюється на профе-

сійно-технічну освіту) [235] та відповідно до рівнів Національної рамки квалі-

фікацій, які доцільно оновлювати у зв'язку з виникненням нових STEM-про-

фесій;  

відповідність Європейській кредитно-трансферній накопичувальній си-

стемі оцінювання. 

2. Збільшення прямих інвестицій держави у цифрове оснащення закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої 

освіти, а також центрів підвищення кваліфікації та післядипломної освіти для 

створення умов в освоєнні STEM-навичок і отриманні STEM-освіти.    

3. Широке розповсюдження навчання за STEM-напрямками у дошкіль-

ній, позашкільній і шкільній освіті, що дозволить з раннього віку орієнтувати 

дітей на сучасні напрямки: інженерні науки, дизайн і технології, інформа-

ційно-комунікаційні технології (ІКТ).  

4. Створення державою національних цифрових освітніх платформ, що 

є однією з цілей уряду України, зазначеною у векторах Національної економі-

чної стратегії 2030 [179]. Однак вони повинні бути спрямовані не тільки на 

отримання базових цифрових навичок (як, наприклад, Дія. Цифрова освіта 

[187]) та підвищення кваліфікації вчителів (онлайн-курси із спрямованістю на 
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підвищення якості викладання на сайті МОН [183]), але й дозволяти освою-

вати STEM-навички в різних професіях, які потрібні на сучасному ринку 

праці. Для цього доцільно розробити інформаційну базу навчальних матеріа-

лів і онлайн-курсів для дорослих за STEM-напрямками, що дозволить розши-

рити серед дорослих доступ до неформальної та інформальної освіти.       

5. Поширення серед населення культури навчання протягом життя в 

умовах прискореного розвитку технологій шляхом його популяризації в уста-

новах усіх рівнів освіти, інтернет і соціальних мережах. 

У сфері оподаткування.  

1. Внести зміни в п. 166.3.3 ПКУ р. IV [199] щодо включення до подат-

кової знижки суми коштів, сплачених фізичними особами за навчання у цент-

рах перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також за курси з одержання 

неформальної та інформальної освіти (в тому числі онлайн) за напрямками, що 

відповідають потребам сучасного ринку праці, та STEM-напрямками при 

умові їх ліцензування. Така знижка до 2018 р. надавалася фізичним особам для 

компенсації вартості (повернення 18% витрат на освіту) здобуття тільки вищої 

та професійно-технічної освіти, а з 2018 р. в умовах реформування освіти та 

популяризації STEM її дію було поширено також на дошкільну, позашкільну 

та загальну середню освіту.    

Виходячи з того, що дія цієї пільги в ПКУ передбачена на постійній ос-

нові, розширення меж її надання сприятиме залученню більшої кількості лю-

дей до навчання та перенавчання. Це сприятиме реалізації концепції освіти 

впродовж життя для дорослих та оновленню навичок за потребами ринку 

праці без застосування кардинальних заходів і значних фінансових витрат з 

боку держави.  

2. Звільнення від ПДФО інвестиційного доходу фізичних осіб (дивіден-

дів і приросту капіталу) у разі введення податку на виведений капітал, вклю-

ченого до векторів Національної економічної стратегії 2030 [179]. Це дозво-
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лить стимулювати додаткові інвестиції з боку фізичних осіб резидентів і нере-

зидентів у розвиток національної промисловості, як показав досвід Естонії та 

Латвії.    

У сфері промисловості. 

1. Залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняні підприємства. 

Надходження та розмір іноземних інвестицій залежить від привабливості ін-

вестиційного клімату в країні, тобто політичної, економічної та правової ста-

більності, а також її рівня зовнішньоекономічної діяльності. На даний час ін-

вестиційний клімат в Україні для іноземних інвесторів є непривабливим, тому 

першочерговим завданням для держави є підвищення якості національних ін-

ститутів.  

2. Державне стимулювання (у вигляді пайової фінансової участі) бізнесу 

на створення краудфандінгових освітніх платформ і освітніх центрів для окре-

мих галузей промисловості. Використання краудфандінгових платформ для 

реалізації проєктів у сфері освіти, наукових досліджень, охорони здоров’я 

тощо широко розповсюджені у зарубіжних країнах (наприклад, Ulule у Фран-

ції, Derev в Італії і т. п. [236]), в Україні такою платформою є Biggggidea, які 

функціонують за рахунок залучення коштів приватних інвесторів та інколи ча-

стково державних. Вдала спроба поширити досвід краудфандінгових освітніх 

платформ на промисловість в Україні може надати можливість багатьом доро-

слим освоювати сучасні цифрові навички, підвищувати кваліфікацію та пере-

навчатися за STEM-напрямками в процесі освіти впродовж життя в умовах по-

стійного розвитку технологій.    

 

 

Висновки до розділу ІІІ  

 

1. На основі даних реальних приватних витрат на вищу освіту за 2007-

2018 рр. в Україні виконано прогноз обсягу витрат держави на податкові 

пільги з ПДФО на отримання вищої освіти до 2030 р. за допомогою трендового 
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аналізу. Передбачено, що для отримання коштів на фінансування впрова-

дження податкових пільг держава скористується позикою в ОВДП з відсот-

ками по них. Визначено, що збільшення витрат держави на вищу освіту за ра-

хунок витрат на податкові пільги збільшує питому вагу населення з вищою 

освітою, що приводить до зростання обсягу висококваліфікованої праці.    

2. Обґрунтовано вплив витрат на впровадження податкових пільг для 

стимулювання розвитку людського капіталу на розвиток економіки України. 

Використовуючи запропонований науково-методичний підхід, розраховано 

прогнозний обсяг ВВП за трьома сценаріями до 2030 рр.  

В умовах інерційного сценарію, капітал спрогнозовано на рівні останніх 

років з подальшим зростанням за трендом. При впровадженні податкових 

пільг на освіту, які вплинули на збільшення питомої ваги висококваліфікова-

ного населення, спостерігається зростання обсягу ВВП за рахунок збільшення 

обсягу фактору праці. При цьому державні витрати на пільги більш високі, ніж 

приріст ВВП, а фондоозброєність праці низька. Отже, для держави не існує 

економічної вигоди від інвестицій у пільги при інерційному сценарії.   

В умовах збалансованого сценарію інвестиції у валове накопичення ка-

піталу збільшено у 1,5 рази з подальшим зростанням у періоді. При обчисленні 

отримано більший приріст ВВП, ніж у попередньому сценарії, але він є ниж-

чий за розмір витрат на пільги. Збільшення інвестицій у капітал призвело до 

збільшення значень фондоозброєності праці та темпів зростання ВВП. Оскі-

льки витрати держави за цим сценарієм теж є неокупними, витрати на подат-

кові пільги недоцільні.        

В умовах перспективного сценарію інвестиції у капітал збільшено до ма-

ксимального рівня, що спостерігався в країні у 2008 р. За цим сценарієм отри-

мано приріст ВВП, що є вищим за розмір інвестицій у податкові пільги. При 

збільшенні інвестицій в основний капітал зросли фондоозброєність праці та 

обсяг ВВП України. Отже, держава може здійснювати витрати на впрова-

дження податкових пільг на вищу освіту тільки в умовах третього сценарію. 
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Також важливою умовою є збільшення обсягів інвестицій в основний капітал 

(min 25% ВВП на рік). 

3. У результаті дослідження теоретичних аспектів проблеми, оцінки ін-

вестицій у людський капітал України, аналізу методів прибуткового оподат-

кування зарубіжних країн та України, а також результатів економіко-матема-

тичного моделювання обґрунтовано рекомендації щодо стимулювання розви-

тку людського капіталу в Україні в умовах формування STEM-персоналу та 

становлення Індустрії 4.0 у короткостроковій та довгостроковій перспективі за 

такими напрямками. 

Заходи короткострокової державної політики спрямовані на розвиток 

людського капіталу та національної промисловості у найближчий час. При 

цьому пропонується збільшення інвестицій в отримання вищої освіти та під-

вищення кваліфікації дорослого населення, що дозволить прискорити форму-

вання висококваліфікованого персоналу. А також на збільшення інвестицій в 

основний капітал для прискорення впровадження у виробництво нових техно-

логій. 

У сфері освіти – доопрацювати та затвердити законодавство щодо вищої 

освіти, а також освіти дорослих з подальшим узгодженням цього поняття у 

БКУ та ПКУ; впровадити STEM-спеціальності у закладах вищої, професійно-

технічної, післядипломної освіти та центрах підвищення кваліфікації, розро-

бити за ними освітні програми; реформувати державні центри підвищення ква-

ліфікації та післядипломної освіти на STEM; створити короткострокові держа-

вні програми для залучення дорослих до освіти за STEM-напрямками за дер-

жавним фінансуванням.  

У сфері оподаткування – впровадити пільги з ПДФО (податковий кре-

дит, що відшкодовується) на отримання вищої, післядипломної освіти та під-

вищення кваліфікації за STEM-спеціальностями на обмежений період; звіль-

нити від оподаткування державні і недержавні стипендії та академічні на 

STEM-освіту, доходи за грантами на наукові дослідження за STEM-напрям-

ками; привести плоску систему прибуткового оподаткування України в повну 
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відповідність умовам плоскої концепції прибуткового оподаткування Хола-

Рабушки (flat tax). 

У сфері промисловості – щорічно збільшувати державні інвестиції в ос-

новний капітал національної промисловості; надавати фінансову державну 

підтримку приватним промисловим підприємствам у розвитку STEM-персо-

налу на робочих місцях через державно-приватні партнерства. 

Заходи довгострокової державної політики спрямовані на постійну під-

тримку і подальший розвиток людського капіталу та національної промисло-

вості. При цьому не передбачається застосування пільг з ПДФО, які дозволя-

ють повернути всю суму витрат на освіту фізичних осіб, та інших кардиналь-

них заходів. 

У сфері освіти – розробити систему оцінки якості освіти для ЗВО та здо-

бувачів вищої освіти, процедуру визнання результатів неформальної та інфо-

рмальної STEM-освіти дорослих, процедуру їх ліцензування, сертифікації, ак-

редитації; збільшити прямі інвестиції держави у цифрове оснащення закладів 

освіти та центрів підвищення кваліфікації; поширювати навчання за STEM-

напрямками у дошкільній та середній шкільній освіті; створювати державні 

національні цифрові освітні платформи для отримання STEM-навичок; поши-

рювати серед населення культуру навчання протягом життя. 

У сфері оподаткування – внести зміни до п. 166.3.3 р. IV ПКУ щодо 

включення до податкової знижки вартості навчання у центрах перепідготовки 

та підвищення кваліфікації, на курсах з одержання неформальної та інформа-

льної освіти; звільнити від ПДФО доходи від капіталу фізичних осіб при вве-

денні плоскої концепції прибуткового оподаткування Хола-Рабушки повні-

стю. 

У сфері промисловості – сприяти залученню прямих іноземних інвести-

цій у вітчизняні підприємства через створення привабливого інвестиційного 

клімату країни; створювати умови стимулювання бізнесу для створення крау-

дфандінгових освітніх STEM-платформ та центрів для навчання та перена-

вчання персоналу в промисловості.  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційній роботі наведено теоретично-аналітичне обґрунтування 

та запропоновано нове вирішення актуального завдання стимулювання розви-

тку людського капіталу методами прибуткового оподаткування шляхом збіль-

шення витрат держави на податкові пільги на вищу освіту. Дослідження до-

зволило отримати такі основні наукові висновки та результати.     

1. У результаті дослідження значення людського капіталу в розвитку су-

часної промисловості встановлено, що впровадження цифрових та інших про-

ривних технологій у виробництво вимагає персоналу з високим рівнем квалі-

фікації – STEM-персоналу (від англ. Science, Technology, Engineering and 

Mathematics – наука, технологія, інженерія, математика). Оскільки людський 

капітал, тобто сукупність знань, компетенцій та навичок людей, стає основним 

драйвером розвитку Індустрії 4.0, на перший план виходить освіта впродовж 

життя для запобігання дефіциту висококваліфікованого персоналу.  

На основі теоретичних та емпіричних досліджень вчених обґрунтовано, 

що інвестиції у людський капітал, тобто в освіту, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікацію, дозволяють поліпшити якість персоналу та підвищити про-

дуктивність праці. Оскільки праця є основним фактором виробництва, то інве-

стиції у персонал дозволяють збільшити прибуток підприємств, що в свою 

чергу забезпечує економічне зростання державі. 

Узагальнюючи погляди зарубіжних економістів встановлено, що для 

стимулювання інвестицій в освіту поряд з прямим державним фінансуванням 

широко застосовується інвестування за допомогою системи прибуткового 

оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому вона має бути побудована 

таким чином, щоб її інструменти сприяли інвестуванню в освіту, а не створю-

вали йому перешкоди. 

2. Досліджено теоретичні концепції прибуткового оподаткування фізич-

них осіб з позиції пошуку податкових методів, які стимулюватимуть форму-

вання людського капіталу та розвиток сучасної промисловості. 
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Визначено, що в економічній  теорії історично склалося три концепції 

прибуткового оподаткування: всеосяжна концепція (comprehensive income tax-

ation),  двоїста концепція (dual income taxation), плоска концепція (flat income 

taxation). Кожна з них має індивідуальну комбінацію бази, ставки, пільг та пре-

ференцій, які поступово змінювалися під сучасні потреби економіки. 

Встановлено, що найбільш прийнятною в умовах Четвертої промислової 

революції може бути плоска концепція, яка характеризується широкою пода-

тковою базою, низькою плоскою ставкою та звільненням від оподаткування 

інвестиційних доходів фізичних осіб. По-перше, вона не створює надмірного 

податкового тягаря платникам податку при оподаткуванні трудових доходів за 

рахунок широкої бази та плоскої ставки, а додаткове використання пільг та 

преференцій з ПДФО дозволяє стимулювати розвиток людського капіталу та 

прискорити формування STEM-персоналу. По-друге, стимулює залучення до-

даткових інвестицій у виробництво за рахунок звільнення від оподаткування 

дивідендів фізичних осіб, що сприятиме розвитку національної промислово-

сті.  

3. Проведено аналіз зарубіжного досвіду застосування індивідуального 

прибуткового податку для стимулювання розвитку людського капіталу. Вста-

новлено, що країни з розвиненою економікою, які демонструють високі пока-

зники технологічного розвитку та STEM-освіти, мають значні витрати з дер-

жавного бюджету на науку та освіту, а також мають розвинене державно-при-

ватне партнерство. У таких країнах стимулювання розвитку STEM-персоналу 

провадиться за рахунок державних програм, колаборації держави та бізнесу, 

за рахунок пільг з ПДФО. Серед пільг та преференцій з ПДФО в проаналізо-

ваних зарубіжних країнах можна виділити: податковий кредит, що зменшує 

податкове зобов'язання з податку на розмір витрат на освіту (використовується 

в Канаді та США); податкову знижку, що дозволяє вираховувати з податкової 

бази витрати освіту (в Естонії, США, КНР); звільнення від оподаткування дер-

жавних та недержавних стипендій на STEM-освіту (в Естонії, Канаді, США, 
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Фінляндії, КНР); звільнення від ПДФО доходів за грантами на дослідження (в 

Естонії, Канаді, США, Фінляндії, КНР). 

Встановлено, що країни з економікою, що розвивається, та емерджент-

ною економікою (в тому числі, Україна) мають незначні державні витрати на 

науку та освіту та слабо розвинене державно-приватне партнерство. У таких 

країн найбільш важливим стає стимулювання розвитку людського капіталу за 

рахунок пільг та преференцій з ПДФО.   

4. На основі дослідження теоретичних концепцій індивідуального при-

буткового оподаткування та їх застосування у зарубіжних країнах виділено ос-

новні концептуальні положення з їх використання у якості методів стимулю-

вання розвитку людського капіталу в умовах розвитку національної промис-

ловості. З трьох теоретичних концепцій найбільш перспективним методом ви-

значена плоска, в рамках якої податкові пільги є дієвим інструментом стиму-

лювання людей до освіти.  

Проведено аналіз існуючих в економічній літературі виробничих функ-

цій на предмет їх придатності для застосування у розрахунках впливу факторів 

виробництва, у тому числі висококваліфікованої праці, на результати вироб-

ництва в умовах економіки України. Визначено, що людський капітал в моде-

лях економічного зростання враховувався або шляхом включення у фактор 

праці, або як самостійний фактор виробництва. Спільним у авторів моделей є 

те, що на технологічний рівень та економічне зростання значний вплив справ-

ляє людський капітал. Тому важливим є постійне інвестування не тільки у фі-

зичний, але й у людський капітал.  

Досліджено найбільш визначні в економічній теорії моделі, які виділя-

ють роль людського капіталу в економіці:  

модель Ерроу-Ромера – дозволяє враховувати вплив інвестицій у фізич-

ний капітал на розвиток людського капіталу, що відбувається через отримання 

нових знань при роботі з технологічним обладнанням;    
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модель Узави-Лукаса – дозволяє оцінювати вплив людського капіталу 

на економічне зростання та технологічний розвиток на основі рівня кваліфіка-

ції зайнятого персоналу; 

модель Менк'ю-Ромера-Вейла – дозволяє виділити вплив людського ка-

піталу на зростання долі кваліфікованого населення та інвестицій в нього на 

економічне зростання.  

Для розробки науково-методичного підходу до оцінювання ефективно-

сті витрат на податкові пільги на освіту та доцільності їх використання для 

стимулювання розвитку людського капіталу в Україні вирішено ґрунтуватися 

на модифікованій виробничій функції Кобба-Дугласа. Розроблено концептуа-

льні положення стимулювання розвитку людського капіталу методами прибу-

ткового оподаткування.  

  5. При проведенні оцінки інвестицій у людський капітал в Україні ви-

явлено зворотну залежність рівня кваліфікації населення від витрат на її отри-

мання. Тобто спостерігається скорочення реальних (не номінальних) витрат на 

вищу освіту в досліджуваному періоді на тлі поступового зростання питомої 

ваги висококваліфікованого зайнятого населення. Якщо така ситуація трива-

тиме далі, може відбутися зменшення прошарку населення з вищою освітою, 

що негативно позначиться на національній економіці у довгостроковій перс-

пективі.   

Встановлено, що скорочення реальних витрат на вищу освіту, особливо 

державних, є наслідком не тільки соціально-політичної ситуації в Україні, а й 

в певній мірі державної освітньої реформи, яка не виключає можливості пода-

льшого зменшення цих витрат. Останнім часом відмічається скорочення кіль-

кості ЗВО та їх фінансування державою, що збільшує навантаження на праці-

вників сфери вищої освіти. Поряд з державними відмічається стабільне зни-

ження реальних недержавних витрат на освіту.  

Обґрунтовано, що наявність зворотної залежності питомої ваги зайня-

того населення з вищою освітою від реальних витрат на її отримання в Україні 
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не є нормальним явищем. Це доводить оцінка інвестицій у вищу освіту зару-

біжних країн, в яких спостерігається економічно коректна лінійна залежність 

– збільшення державних та приватних витрат на вищу освіту веде до зростання 

рівня кваліфікації населення, що узгоджується з положеннями економічної те-

орії.  

 Рекомендовано переглянути ставлення до державного фінансування ви-

щої освіти, якщо уряд України має на меті прискорений розвиток національної 

промисловості, а також стимулювання розвитку приватного фінансування, 

поки це не призвело до незворотних змін у якості людського капіталу. Зни-

ження частки висококваліфікованого населення, яке вже відмічається (у 

2018 р. – 35,1%, у 2019 р. – 32,5%), буде стримувати формування персоналу з 

вищою освітою для сучасної промисловості. 

6. Аналіз системи індивідуального прибуткового оподаткування фізич-

них осіб України дозволив виявити, що у її основу було покладено положення 

плоскої концепції Хола-Рабушки. Але в Україні, як у більшості країн (окрім 

Естонії, Грузії, Латвії), її впроваджено частково, тому що доходи від капіталу 

фізичних осіб (дивіденди, приріст капіталу) підлягають оподаткуванню за ста-

вкою 5% та 9%, на відміну від теоретичної концепції, за якої їх виключають з 

бази оподаткування.  

Порівняння з зарубіжними країнами дозволило визначити, що  система 

ПДФО України не потребує суттєвих змін, оскільки діюча ставка 18% не надто 

обтяжлива для платників податку. Також є частково нейтральною, тому що 

ставка ПДФО дорівнює ставці податку на прибуток підприємств. До того ж, 

системою передбачені деякі пільги та преференції на освіту для стимулювання 

розвитку людського капіталу: податкова знижка, що розповсюджується на всі 

рівні освіти та дозволяє повернути 18% витрат на неї протягом звітного року; 

звільнення від ПДФО державних і недержавних стипендій в межах встановле-

ного мінімуму та витрат роботодавця на підвищення кваліфікації працівника.   

Запропоноване для України тимчасове запровадження пільг з ПДФО на 

вищу та післядипломну освіту, перепідготовку та підвищення кваліфікації за 
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STEM-напрямами для стимулювання формування висококваліфікованого пе-

рсоналу з сучасними навичками податковий кредит або податкова знижка до-

зволяє повернути суму витрат на освіту через їх перенесення на майбутні пе-

ріоди до повного погашення; також пропонуються повне звільнення від опо-

даткування державних та недержавних стипендій та звільнення від оподатку-

вання доходів за грантами на дослідження у напрямках STEM. Ці міри у коро-

ткостроковій перспективі сприятимуть отриманню молоддю вищої освіти, за-

лученню дорослих до післядипломної вищої освіти та підвищення кваліфікації 

з отримання STEM-навичок, що приведе до формування STEM-персоналу.  

У якості додаткової міри запропоновано звільнення від оподаткування 

доходів від капіталу фізичних осіб у разі введення в Україні, як заплановано 

урядом, податку на виведений капітал. Це сприятиме стимулюванню приват-

них інвестицій у національну промисловість та дозволить бізнесу реінвесту-

вати прибуток у розвиток персоналу та підприємства. 

7. Проведено моделювання динаміки обсягу ВВП України шляхом побу-

дови багатофакторної мультиплікативної моделі для економіки України. Для 

параметризації моделі використано дані статистики за період 2000-2019 р. за 

наступними показниками: ВВП, заробітної плата, валового накопичення капі-

талу, індекс долару. Для оцінки реальних даних, статистичні дані перерахо-

вано у постійні ціни 2010 р. 

Моделювання дозволило встановити, що зростання ВВП України у дос-

ліджуваному періоді є капіталозберігаючим, що підтверджує низький (0,08) 

коефіцієнт еластичності капіталу. Найбільше на обсяг ВВП в Україні впливає 

фактор праці, про що свідчить високий (0,49) коефіцієнт еластичності. Нега-

тивно на ВВП впливає фактор індексу долару, коефіцієнт еластичності якого 

від’ємний (-0,17). Його підвищення негативно позначається на економіці 

країн, що спеціалізується на сировинному експорті. Коефіцієнт детермінації, 

що дорівнює 0,94, підтверджує сильну залежність ВВП від факторів. Вироб-

нича функція є статистично значущою з відносною помилкою апроксимації 

2,8%.  
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Обґрунтовано, що мультиплікативна модель для економіки України 

може бути використана у якості механізму для прогнозування обсягу ВВП та 

оцінки впливу факторів на його розмір. Дієвість моделі підтверджують резуль-

тати порівняння даних розрахованого за нею прогнозу ВВП з двома видами 

прогнозу ВВП України від МВФ, що складені до кризи (через пандемію 

COVID-19) та під час кризи.  

8. Обґрунтовано вплив фактору висококваліфікованої праці в Україні на 

зростання обсягу ВВП за допомогою методів економіко-математичного моде-

лювання. При параметризації низки функцій встановлено, що:  

(1) значний вплив на обсяг праці чинить фактор високої кваліфікації, але 

отриманий коефіцієнт детермінації показує не сильний взаємозв’язок факторів 

з результатом. На це вплинули "провали" заробітної плати у періоді по кризо-

вих роках в Україні. Побудовані аналогічні функції для Польщі та Естонії, у 

даних яких відсутні "провали" зарплати, показали сильний взаємозв’язок ре-

зультату та факторів, що підтверджує залежність обсягу праці від рівня квалі-

фікації;   

(2) фактор витрат на вищу освіту негативно впливає на показник частки 

висококваліфікованого населення в Україні. Це говорить про економічно не-

коректний зв'язок між ними, тобто при зменшенні витрат на освіту зростає пи-

тома вага висококваліфікованих зайнятих. При побудові функцій для Польщі 

та Естонії виявлено економічно коректну залежність – збільшення частки ква-

ліфікованого населення при збільшенні витрат на їх освіту. Отже, парадокса-

льна залежність, що властива для України, дозволяє припустити наявність про-

блем з фінансуванням освітньої сфері або викривлень у статистичних оцінках 

рівнів кваліфікації населення;  

(3) на обсяг праці в Україні більше впливає фактор високої кваліфікації, 

який враховує витрати на її отримання. Проте він має низький коефіцієнт де-

термінації, причиною чого можуть бути "провали" заробітної плати та зни-

ження витрат на освіту у періоді.  
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 (4) фактор висококваліфікованої праці, що враховує високу кваліфіка-

цію зайнятих та витрат на неї, впливає на обсяг ВВП України, але цей вплив 

дещо менший порівняно з базовою виробничою функцією. На це поряд з "про-

валами" зарплати у періоді вплинуло зниження витрат на освіту в Україні.  

У роботі запропоновано використання нового науково-методичного під-

ходу для розрахунку прогнозу очікуваного обсягу ВВП України на основі мо-

делі побудованої для економіки України, яка підтверджує вплив фактору ви-

сококваліфікованої праці з урахуванням впливу витрат на отримання цієї ква-

ліфікації. Підхід дозволить визначити ефективність та доцільність збільшення 

витрат на вищу освіту шляхом впровадження пільг з ПДФО та їх вплив на об-

сяг факторів праці та ВВП. 

9. Виконано прогноз розміру податкових пільг на отримання вищої 

освіти за 2020-2030 р. для стимулювання розвитку людського капіталу на ос-

нові реальних приватних витрат на неї за 2007-2018 рр. в Україні за допомогою 

трендового аналізу. Витрати на податкові пільги розраховані виходячи з того, 

що кошти на них отримані державою у вигляді позики в ОВДП і враховують 

відсотки по них. За допомогою розробленого науково-методичного підходу, 

представленого алгоритмом економетричних моделей, розраховано та порів-

няно прогнозні значення факторів з урахуванням витрат на пільги та без їх 

врахування. Визначено, що при збільшенні витрат держави на вищу освіту на 

розмір витрат на податкові пільги з ПДФО збільшується питома вага високок-

валіфікованого населення, що, в свою чергу, призводить до зростання обсягу 

фактору праці. Показники динаміки демонструють більшу інтенсивність зрос-

тання значень факторів витрат на вищу освіту, питомої ваги висококваліфіко-

ваних зайнятих та обсягу праці при введенні податкових пільг.  

10. Обґрунтовано впровадження витрат на податкові пільги для стиму-

лювання розвитку людського капіталу, виходячи з можливих варіантів розви-

тку економіки України. З використанням розробленого науково-методичного 

підходу за виробничою функцією економіки України, що включає фактор яко-

сті праці з урахуванням витрат на освіту з 4-річним часовим лагом та витрат 
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на пільги з ПДФО на навчання, розраховано прогнозний обсяг ВВП за трьома 

сценаріями на 2020-2030 рр. При кожному сценарії значення фактору заробіт-

ної плати з урахуванням високої кваліфікації зайнятих і витрат на неї (вклю-

чаючи витрати на пільги) та індексу долару залишалися незмінними, а інвес-

тицій в основний капітал зростали. Пільги на освіту надавалися весь період 

прогнозу (2020-2030 рр.). 

При інерційному сценарії валове накопичення капіталу спрогнозовано 

на рівні останніх років з подальшим зростанням. При введенні податкових 

пільг на освіту відмічається зростання обсягу ВВП, оскільки вони призводять 

до зростання питомої ваги висококваліфікованих, що збільшує обсяг фактору 

праці. При цьому витрати держави на пільги (16 648 млн дол. США) значно 

вищі, ніж приріст ВВП (9 264 млн дол. США), тому економічної вигоди для 

держави від інвестицій в пільги за умов цього сценарію немає. Розрахунок фо-

ндоозброєності праці показав низький рівень забезпеченості праці капіталом. 

Недостатнє інвестування у валове накопичення капіталу знизило ефективність 

виробництва і темпи зростання ВВП, незважаючи на зростання фактору праці. 

При збалансованому сценарії впровадження пільг супроводжується збі-

льшенням інвестицій у валове накопичення капіталу у 1,5 рази з подальшим 

його зростанням. У результаті це дозволило отримати більший приріст ВВП 

(14 687 млн дол. США), але він, як і у попередньому сценарії, нижчий за розмір 

витрат на пільги з ПДФО на освіту (16 648 млн дол. США). Збільшення інвес-

тицій у капітал підвищило фондоозброєність праці та збільшило приріст ВВП 

у періоді прогнозу, проте не настільки, щоб інвестиції держави у пільги на 

вищу освіту відшкодовувалися. Отже, їх застосування при цьому сценарії та-

кож є недоцільним.      

При перспективному сценарії поряд з введенням податкових пільг на 

освіту збільшено інвестиції у валове накопичення капіталу до рівня 58 461 млн 

дол. США в поточних цінах (32,5% от ВВП), що спостерігався в Україні у 

2008 р. з поступовим зростанням. При цьому інвестиції в основний капітал 
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склали 45 026 млн дол. США в поточних цінах (25,04% ВВП). При прогнозу-

ванні отримано приріст ВВП (16 822 млн дол. США), що є вищим за розмір 

витрат на надання пільг (16 648 млн дол. США), тобто інвестиції у впрова-

дження податкових пільг відшкодовуються. При збільшенні інвестицій у капі-

тал значно зросла фондоозброєність праці та обсяги ВВП. Отже, найкращий 

результат забезпечує впровадження пільг на вищу освіту з одночасним збіль-

шенням інвестицій у капітал. Тому в умовах даного сценарію у держави є мо-

жливість здійснювати інвестиції у розвиток висококваліфікованого персоналу.  

Таким чином, на успішне податкове стимулювання розвитку людського 

капіталу в Україні впливатиме не тільки зважена податкова політики, але й 

обсяги інвестицій в основний капітал (не менше 25% ВВП на рік) і забезпе-

чення високих загальних темпів зростання національної економіки. 

11. На основі результатів дослідження теоретичних аспектів проблеми, 

аналізу методів прибуткового оподаткування України і зарубіжних країн та 

результатів економіко-математичного моделювання, обґрунтовано науково-

методичні рекомендації щодо стимулювання розвитку людського капіталу для 

прискорення розвитку національної промисловості та зростання економіки в 

Україні. 

Заходи короткострокової державної політики: 

у сфері освіти – доопрацювання та затвердження законодавства щодо 

вищої освіти, а також освіти дорослих, що передбачає створення  правових 

умов для отримання дорослими сучасних компетенцій, розробку правових ме-

ханізмів розширення доступу дорослих до формальної, неформальної та інфо-

рмальної освіти; узгодження "поняття освіта дорослих" у БКУ та ПКУ; впро-

вадження STEM-спеціальностей у закладах вищої, професійно-технічної та пі-

слядипломної освіти, центрах підвищення кваліфікації, розробка за ними осві-

тніх програм; реформування діючих державних центрів підвищення кваліфі-

кації та післядипломної освіти з переорієнтацією їх на отримання STEM-нави-

чок; створення короткострокових державних програм для сприяння залучення 
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дорослих до перепідготовки, підвищення кваліфікації, отримання післядипло-

мної освіти за STEM-напрямками за державні кошти.  

у сфері оподаткування – додаткове внесення до р. IV п. 166 ПКУ (на 

обмежений період) пільги з ПДФО на здобуття вищої та післядипломної 

освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовку за STEM-спеціальностями 

у вигляді податкового кредиту, що повністю відшкодовує витрати на них; по-

вне звільнення від оподаткування державних і недержавних стипендій на вищу 

та післядипломну STEM-освіту, а також доходів за грантами на наукові дослі-

дження за STEM-напрямками; приведення плоскої системи прибуткового опо-

даткування України у відповідність положенням плоскої концепції прибутко-

вого оподаткування Хола-Рабушки (flat tax).  

у сфері промисловості – щорічне збільшення державних інвестицій в ос-

новний капітал у всіх галузях національної промисловості; надання фінансової 

державної підтримки (наприклад, у вигляді податкових стимулів) приватним 

промисловим підприємствам для формування STEM-персоналу на робочих мі-

сцях шляхом створення державно-приватного партнерства. 

Заходи довгострокової державної політики: 

у сфері освіти – розробка системи оцінки якості освіти, що надають ЗВО 

та системи оцінки якості освіти, що отримали студенти ЗВО; розробка проце-

дури визнання результатів неформальної та інформальної освіти в системі 

освіти дорослих, а також процедури їх ліцензування, сертифікації ,акредитації; 

збільшення прямого фінансування державою цифрового оснащення закладів 

усіх рівнів освіти, центрів підвищення кваліфікації; поширення на рівнях до-

шкільної, позашкільної та шкільної освіті навчання за STEM-напрямками; 

створення державних національних цифрових освітніх платформ для освоєння 

STEM-навичок у різних професіях; поширення серед населення культури нав-

чання протягом життя. 

у сфері оподаткування – внесення змін до п. 166.3.3 р. IV ПКУ щодо 

включення до податкової знижки вартості навчання у центрах перепідготовки 
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та підвищення кваліфікації, на курсах з одержання неформальної та інформа-

льної освіти для освоєння сучасних компетенцій, у тому числі STEM; звіль-

нення від ПДФО інвестиційного доходу фізичних осіб (дивіденди і приріст ка-

піталу) у разі повного введення плоскої концепції прибуткового оподатку-

вання Хола-Рабушки. 

у сфері промисловості – залучення прямих іноземних інвестицій у віт-

чизняні підприємства шляхом підвищення якості національних інститутів для 

створення привабливого інвестиційного клімату країни; державне стимулю-

вання (у вигляді пайової фінансової участі) бізнесу на створення краудфанді-

нгових освітніх платформ та освітніх центрів в окремих галузях промисловості 

для навчання та перенавчання персоналу. 

Реалізація вказаних пропозицій, спрямованих на стимулювання розви-

тку людського капіталу методами індивідуального прибуткового оподатку-

вання з одночасним збільшенням інвестицій в основний капітал, дозволить 

прискорити розвиток національної промисловості України та сприятиме еко-

номічному зростанню. 
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у світовій економіці: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужго-
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293. 
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Додаток В 

Перелік рівнів освіти та критерії їх визначення за методологією статистич-

ного збірника "Економічна активність населення України" за 2013 р. Держав-

ної служби статистики України  

Рівень освіти Типи навчальних закладів 

Повна вища Закінчили академію, університет, інститут, консерваторію (музичну 

академію), духовну академію чи інші прирівняні до них вищі учбові 

заклади, які надають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

або магістра. 

Базова вища Закінчили коледж або продовжуєте навчатися в академії, універси-

теті, інституті, консерваторії, інших прирівняних до них вищих уч-

бових закладах, і здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакала-

вра. 

Неповна вища Закінчили технікум, духовну семінарію, училище (медичне, педаго-

гічне, художнє, житлово-комунального господарства, хореографі-

чне, естрадно-циркове, музичне, училище культури, водного транс-

порту; училище системи Міністерства внутрішніх справ та Мінобо-

рони України), інші прирівняні до них учбові заклади першого рівня 

акредитації або продовжуєте навчатися у вищих навчальних закла-

дах, і здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалі-

ста; до 1996 року провчилися у вищих учбових закладах половину 

чи більше загального строку, але не завершили навчання. 

Повна загальна 

середня 

Закінчили дванадцятирічну, одинадцятирічну чи десятирічну зага-

льно-освітню середню школу (в тому числі вечірню), гімназію, лі-

цей; закінчили професійно-технічне училище на базі повної серед-

ньої освіти; закінчили дореволюційну гімназію, реальне чи комер-

ційне училище або іншу середню загальноосвітню школу. 

Базова загальна 

середня 

Закінчили основну школу: семирічну школу або 7 класів у 1961р. і 

раніше; восьмирічну школу або 8, 9 класів середньої школи у 1962-

1989 рр.; 9, 10 класів у 1990 році і пізніше; навчаєтеся у 10-11(12) 

класах; закінчили професійно-технічне училище на базі основної 

школи. 

Початкова зага-

льна 

Закінчили початкову школу: 3-6 класів у 1961р. і раніше; 3-7 класів 

у 1962-1989 рр.; 3-8 класів у 1990 році і пізніше; навчаєтеся у 5-9 

класах. 

Немає початкової Не маєте початкової загальної освіти (не вчились зовсім, або не за-

кінчили 3 класи, або навчаєтеся у 1-3(4) класах), але вмієте читати. 

Джерело даних [160] 
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Додаток Г 

Статистичні дані щодо витрат на вищу освіту в Україні за 2007-2018 рр.  

Рік 

Загальні ви-

трати на 

вищу освіту, 

млн грн. 

З них: З них: 

загальні ви-

трати на пе-
рший етап 

вищої 

освіти,  

млн грн. 

загальні ви-

трати на 
другий етап 

вищої 

освіти,  

млн грн. 

державні ви-

трати на вищу 

освіту 

 І-ІІ етапів, млн 

грн. 

недержавні ви-
трати на вищу 

освіту I-II етапів, 

млн грн. 

1 2 3 4 5 6 

2007 23 167 22 269 897 13 396 9 771 

2008 30 356 29 184 1 172 19 288 11 068 

2009 33 677 32 480 1 192 21 697 11 976 

2010 39 163 37 661 1 492 25 881 13 272 

2011 41 336 39 764 1 572 27 570 13 766 

2012 43 841 42 219 1 622 30 470 13 371 

2013 45 108 43 101 2 008 31 153 13 955 

2014 42 011 40 257 1 755 29 385 12 627 

2015 48 768 46 834 1 934 32 009 16 759 

2016 52 344 50 077 2 267 36 399 15 945 

2017 57 010 54 267 2 744 40 359 16 652 

2018 64 787 61 341 3 446 45 924 18 863 

 

* Дані з 2014 р. дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР 

Крим, Донецької та Луганської областей. 

** Для зручності в розрахунках статистичні дані переведені в млн. грн. та наведені з 

точністю до цілих чисел. 

 

Розраховано за даними [162]. 
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Додаток Д 

Дані економічних показників зарубіжних країн за 2014-2016 рр.  

 

Таблиця Д.1. – Показники ВВП, витрат на вищу освіту та рівня кваліфікації 

зарубіжних країн за 2014 р. 

Країни 

ВВП на душу насе-

лення, дол. США з 

урахуванням ПКС 

Частка населення з 

вищою освітою в 

категорії 15-64 ро-

ків, % 

Загальні витрати на 

вищу освіту на 1-го 

студента, дол. США 

з урахуванням ПКС 

Латвія 23 838,7 26,9 8 974,0 

Туреччина 23 982,6 13,6 11 212,0 

Польща 25 298,0 23,8 8 793,0 

Угорщина 25 605,0 20,2 8 647,0 

Греція 26 838,6 24,6 3 881,0 

Литва 28 156,2 31,4 10 049,0 

Португалія 28 742,3 19,7 11 788,0 

Словаччина 28 992,1 18,1 11 234,0 

Естонія 29 107,9 32,6 11 965,0 

Словенія 30 872,7 25,1 10 037,0 

Чехія 32 265,0 19,1 10 490,0 

Іспанія 33 544,4 31,7 12 524,0 

Італія 36 194,9 15,0 11 439,0 

Франція 40 144,1 29,8 16 354,0 

Великобританія 41 269,4 36,6 24 346,0 

Фінляндія 41 749,9 34,7 17 875,0 

Бельгія 44 929,9 32,6 17 196,0 

Ісландія 45 712,8 30,2 11 418,0 

Німеччина 47 011,3 23,2 17 144,0 

Швеція 47 045,7 32,8 24 509,0 

Данія 47 905,5 29,4 15 626,0 

Австрія 48 813,5 27,4 16 868,0 

Нідерланди 49 233,2 29,7 19 234,0 

Ірландія 51 125,9 38,0 13 702,0 

Норвегія 65 895,7 36,1 21 009,0 

Люксембург 100 933,6 39,6 45 801,0 

Складено за даними [174; 175; 176]. 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.2. – Показники ВВП, витрат на вищу освіту та рівня кваліфікації 

зарубіжних країн за 2015 р. 

Країни 

ВВП на душу на-

селення, дол. 

США з урахуван-

ням ПКС 

Частка населення з 

вищою освітою в 

категорії 15-64 ро-

ків, % 

Загальні витрати на 

вищу освіту на 1-го 

студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 

Латвія 24 833,6 28,1 10 225,0 

Туреччина 25 727,6 14,8 10 412,0 

Польща 26 529,0 24,4 9 778,0 

Угорщина 26 668,0 20,9 8 817,0 

Греція 26 902,3 25,4 4 104,0 

Литва 28 823,8 33,2 9 698,0 

Португалія 29 668,8 20,7 11 827,0 

Словаччина 29 932,2 18,9 15 916,0 

Естонія 29 444,3 33,3 12 909,0 

Словенія 31 640,3 26,6 10 258,0 

Чехія 33 701,4 19,8 10 963,0 

Іспанія 34 938,6 32,1 12 667,0 

Італія 36 909,3 15,5 11 321,0 

Франція 40 840,8 30,5 16 252,0 

Великобританія 42 522,2 37,6 26 513,0 

Фінляндія 42 501,6 35,5 17 625,0 

Бельгія 46 214,1 32,7 17 353,0 

Німеччина 47 683,5 23,8 17 066,0 

Ісландія 48 856,6 31,7 12 697,0 

Швеція 48 974,9 34,0 24 686,0 

Австрія 49 955,5 28,1 17 565,0 

Нидерланди 50 301,8 30,5 19 402,0 

Норвегія 60 357,3 36,7 20 558,0 

Ірландія 69 147,0 39,0 13 281,0 

Люксембург 103 788,0 35,2 49 530,0 

Складено за даними [174; 175; 176]. 
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Закінчення додатку Д 

Таблиця Д.3. – Показники ВВП, витрат на вищу освіту та рівня кваліфікації 

зарубіжних країн за 2016 р. 

Країни 

ВВП на душу на-

селення, дол. 

США з урахуван-

ням ПКС 

Частка населення з 

вищою освітою в 

категорії 15-64 ро-

ків, % 

Загальні витрати на 

вищу освіту на 1-го 

студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 

Латвія 26 407,2 34,1 7 449,0 

Туреччина 26 509,9 16,0 10 519,0 

Польща 27 947,4 25,2 8 977,0 

Угорщина 27 699,6 20,6 11 288,0 

Словаччина 29 651,5 19,7 11 413,0 

Литва 30 924,9 29,5 7 701,0 

Португалія 31 604,4 21,5 11 014,0 

Естонія 31 228,9 34,1 12 909,0 

Словенія 33 875,0 27,2 11 257,0 

Чехія 35 880,3 20,6 10 009,0 

Іспанія 37 309,9 32,7 12 614,0 

Італія 39 922,9 15,7 11 589,0 

Франція 42 853,5 31,0 16 173,0 

Великобританія 44 138,0 38,3 23 771,0 

Фінляндія 44 929,9 35,9 17 541,0 

Бельгія 48 626,7 33,2 18 169,0 

Швеція 50 433,9 35,3 24 341,0 

Німеччина 50 564,0 24,4 17 429,0 

Нидерланди 52 284,1 31,0 19 513,0 

Австрія 52 614,4 28,9 18 332,0 

Ісландія 53 031,6 33,4 14 551,0 

Норвегія 58 917,3 36,8 21 993,0 

Ірландія 72 017,8 39,5 13 237,0 

Люксембург 110 249,8 36,4 48 407,0 

Складено за даними [174; 175; 176]. 
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Додаток Ж 

Дані щодо витрат на вищу освіту та рівня кваліфікації населення у зарубіжних країнах за 2010-2016 рр. 

Країна Показник 2010 р. 2011 р.  2012 р.  2013 р.  2014 р.  2015 р.  2016 р. 

Польща 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 7 213 6 993 7 731 8 423 8 793 9 778 8 977 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 19,4 20,3 21,5 22,6 23,8 24,4 25,2 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 20 804,80 22 576,20 23 542,00 24 422,80 25 298,00 26 529,00 27 947,40 

Естонія 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 6 750 8 060 8 490 11 798 11 965 12 909 12 909 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 30,0 31,3 32,1 32,3 32,6 33,3 34,1 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 21 779,60 24 735,30 26 141,10 27 596,50 29 107,90 29 444,30 31 228,90 

Чехія 

Загальні витрати на вищу освіту. на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 7 954 9 478 10 422 10 308 10 490 10 963 10 009 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 14,5 15,8 17,0 18,1 19,1 19,8 20,6 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 27 575,40 28 795,80 29 051,40 30 496,00 32 265,00 33 701,70 35 880,30 

Словаччина 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 7 191 8 211 9 282 10 225 11 234 15 916 11 413 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 15,1 16,4 17,0 17,7 18,1 18,9 19,7 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 24 992,90 26 051,10 26 940,10 27 969,20 28 992,10 29 932,20 29 651,50 

Латвія 

 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 5 853 7 454 7 411 8 051 8 974 10 225 7 449 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 22,6 23,6 25,2 27,0 26,9 28,1 29,5 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 17 602,60 19 798,00 21 298,20 22 690,90 23 838,70 24 833,60 26 407,20 

Литва 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 7 166 9 132 8 964 9 147 10 049 9 698 7 701 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 26,9 27,9 28,6 29,8 31,4 33,2 34,1 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 20 053,90 22 824,00 24 645,70 26 680,00 28 156,20 28 823,80 30 924,90 

Словенія 

Загальні витрати на вищу освіту на 1 студента, дол. США з 

урахуванням ПКС 8982 9864 10015 9865 10037 10258 11257 

Частка населення з вищою освітою в категорії 15-64 роки, % 20,2 21,6 23,0 24,4 25,1 26,6 27,2 

ВВП на душу населення, дол. США з урахуванням ПКС 27 842,30 28 931,40 29 048,30 29 979,60 30 872,70 31 640,30 33 875,00 

Складено за даними [174; 175; 176]. 
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Додаток К 

Розрахунок вхідних даних України для моделювання за 2000-2019 рр. 

 

Таблиця К.1. – Дані розрахунку індексу-дефлятора України з базисним  

2010 р.  за 2000-2019 рр. 

Рік 

Індекси-дефлятори ВВП 

до попереднього року, 

коеф. 

Ланцюговий дефлятор 

ВВП до базисного 

2000 р., коеф. 

Ланцюговий дефля-

тор ВВП до базис-

ного 2010 р., коеф. 

1 2 3 4 

2000 1,231 1,231 0,239 

2001 1,102 1,357 0,263 

2002 1,053 1,428 0,277 

2003 1,082 1,546 0,300 

2004 1,153 1,782 0,346 

2005 1,241 2,212 0,429 

2006 1,149 2,541 0,493 

2007 1,228 3,120 0,605 

2008 1,290 4,025 0,781 

2009 1,126 4,533 0,880 

2010 1,137 5,154 1,000 

2011 1,142 5,885 1,142 

2012 1,078 6,344 1,231 

2013 1,043 6,617 1,284 

2014 1,159 7,669 1,488 

2015 1,389 10,653 2,067 

2016 1,171 12,474 2,421 

2017 1,221 15,231 2,955 

2018 1,154 17,577 3,411 

2019 1,081 19,000 3,687 

Розраховано автором за даними [160]. 
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Продовження додатку К 

Таблиця К.2. – Дані розрахунків ВВП України у постійних цінах 2010 року в 

доларах США без урахування тимчасово окупованих територій 

Рік 

ВВП у фак-

тичних ці-

нах, млн 

грн 

Ланцюговий 

дефлятор ВВП 

до базисного 

2010 р., коеф. 

ВВП в постійних ці-

нах 2010 р. без ура-

хування тимчасово 

окупованих терито-

рій, млн грн 

ВВП в постійних цінах 

2010 р. без урахування 

тимчасово окупованих 

територій, млн дол. 

США 

1 2 3 4 5 

2000 176 128 0,239 710 214 89 507 

2001 211 175 0,263 772 720 97 384 

2002 234 138 0,277 813 623 102 539 

2003 277 355 0,300 890 758 112 260 

2004 357 544 0,346 995 919 125 513 

2005 457 325 0,429 1 026 474 129 364 

2006 565 018 0,493 1 103 736 139 101 

2007 751 106 0,605 1 194 829 150 581 

2008 990 819 0,781 1 221 825 153 984 

2009 947 042 0,880 1 037 159 130 711 

2010 1 079 346 1,000 1 079 346 136 027 

2011 1 299 991 1,142 1 138 346 143 463 

2012 1 404 669 1,231 1 141 009 143 799 

2013 1 465 198 1,284 1 141 109 143 811 

2014 1 586 915 1,488 1 066 353 134 390 

2015 1 988 544 2,067 962 012 121 240 

2016 2 385 367 2,421 985 470 124 196 

2017 2 983 882 2,955 1 009 611  127 239 

2018 3 560 596 3,411 1 043 973 131 570 

2019 3 974 564 3,687 1 078 029 135 861 

Розраховано автором за даними [210]. 
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Закінчення додатку К 

Таблиця К.3. – Дані розрахунків реальної заробітної плати України у постій-

них цінах 2010 р. в доларах США без урахування тимчасово окупованих те-

риторій 

Рік 

Доходи населення у 

вигляді заробітної 

плати в цінах поточ-

ного року, млн грн 

Доходи населення у вигляді 

заробітної плати в постійних 

цінах 2010 р. без урахування 

тимчасово окупованих тери-

торій, млн грн 

Реальна заробітна плата в 

постійних цінах 2010 р. 

без урахування тимчасово 

окупованих територій,  

млн дол. США 

1 2 3 4 

2000 55 853 225 220 28 384 

2001 56 162 205 505 25 899 

2002 78 950 274 349 34 576 

2003 94 608 303 845 38 293 

2004 117 227 326 529 41 152 

2005 160 621 360 516 45 435 

2006 205 120 400 692 50 498 

2007 278 968 443 771 55 927 

2008 366 387 451 809 56 940 

2009 365 300 400 061 50 419 

2010 449 553 433 009 54 571 

2011 529 133 446 287 56 245 

2012 609 394 476 792 60 089 

2013 630 734 473 144 59 629 

2014 615 022 413 274 52 084 

2015 709 590 343 283 43 263 

2016 898 326 371 127 46 772 

2017 1 209 097 409 104 51 558 

2018 1 529 367 448 413 56 512 

2019 1 753 337 475 561 59 934 

Розраховано автором за даними [203]. 
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Додаток Л 

Прогнозні дані за показниками економіки України на 2020-2030 рр. для базо-

вої моделі 

 

Таблиця Л.1. – Прогнозні показники розрахунку ВВП України для порів-

няння з ВВП за прогнозом МВФ 2019 р. 

Рік 

Реальна заробітна плата, млн 

дол. США 

 (L) 

Валове нагрома-

дження капіталу, млн. 

дол. (K) 

Індекс долару на кі-

нець року, коеф.  

(I) 

1 2 3 4 

2020 60 737 29 354 0,9654 

2021 63 378 30 822 0,9682 

2022 66 018 32 289 0,9710 

2023 68 659 33 756 0,9738 

2024 71 299 35 223 0,9766 

2025 73 940 36 690 0,9794 

2026 76 580 38 158 0,9822 

2027 79 221 39 625 0,9850 

2028 81 861 41 092 0,9878 

2029 84 502 42 559 0,9906 

2030 87 142 44 026 0,9934 

Розраховано автором. 

 

Таблиця Л.2. – Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2019 р.  

Рік 

ВВП за про-

гнозом МВФ, 

 млн дол. 

США 

(Yфакт.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

ВВП розра-

хунковий, 

млн дол. 

США 

(Yрозр.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

Абсолютне 

відхилення, 

млн дол. 

США 

Відносне 

відхи-

лення,% 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 139 101 102,6 141 568 102,8 +2 467 101,8 

2021 143 399 103,1 145 065 102,5 +1 665 101,2 

2022 147 964 103,2 148 493 102,4 +529 100,4 

2023 152 848 103,3 151 858 102,3 -990 99,4 

2024 157 859 103,3 155 162 102,2 -2 697 98,3 

2025   158 409 102,1   

2026   161 601 102,0   

2027   164 742 101,9   

2028   167 833 101,9   

2029   170 878 101,8   

2030   173 877 101,8   
* Темп зростання за 2020 р. пораховано по відношенню до 2019 р. 

Розраховано автором (колонка 2 по [205]). 
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Закінчення додатку Л 

Таблиця Л.3. – Прогнозні показники розрахунку ВВП України для порів-

няння з ВВП за прогнозом МВФ 2020 р. 

Рік 
Реальна заробітна плата, млн 

дол. (L) 

Валове нагромадження 

капіталу, млн дол.  

(K) 

Індекс долару на кі-

нець року, коеф.  

(I) 

1 2 3 4 

2020 60 066 27 142 0,9654 

2021 62 459 27 780 0,9682 

2022 64 853 28 417 0,9710 

2023 67 247 29 054 0,9738 

2024 69 641 29 692 0,9766 

2025 72 035 30 329 0,9794 

2026 74 428 30 966 0,9822 

2027 76 822 31 604 0,9850 

2028 79 216 32 241 0,9878 

2029 81 610 32 879 0,9906 

2030 84 004 33 516 0,9934 

Розраховано автором. 

 

Таблиця Л.4. – Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з ВВП за прогнозом МВФ 2020 р.  

Рік 

ВВП за про-

гнозом МВФ, 

 млн дол. 

США 

(Yфакт.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

ВВП розра-

хунковий, 

млн дол. 

США 

(Yрозр.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

Абсолютне 

відхилення, 

млн дол. 

США 

Відносне 

відхи-

лення,% 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 125 974 92,9 139 872 101,6 +13 898 111,0 

2021 129 752 103,0 142 774 102,1 +13 022 110,0 

2022 133 904 103,2 145 626 102,0 +11 721 108,8 

2023 138 458 103,4 148 429 101,9 +9 972 107,2 

2024 143 715 103,8 151 188 101,9 +7 473 105,2 

2025 149 456 104,0 153 903 101,8 +4 447 103,0 

2026   156 577 101,7   

2027   159 211 101,7   

2028   161 807 101,6   

2029   164 368 101,6   

2030   166 893 101,5   
* Темп зростання за 2020 р. пораховано по відношенню до 2019 р. 

Розраховано автором (колонка 2 по [205]). 
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Додаток М 

Статистичні дані економіки Польщі за період 2010-2019 рр. 

Рік 

Заробітна плата в пото-

чних цінах, млн пол. 
злотих 

Дефлятор 

ВВП з базис-
ним 2010,% 

Населення з вищою 

освітою 15-64 ро-
ків,% від екон. ак-

тив. нас. 

Офіційний 

курс злотого до 
долару США, 

коеф. 

1 2 3 4 5 

2010 462 936 100,0 19,4 0,3360 

2011 490 388 103,2 20,3 0,2938 

2012 506 548 105,7 21,5 0,3251 

2013 516 978 106,0 22,6 0,3333 

2014 540 095 106,5 23,8 0,2845 

2015 556 845 107,3 24,4 0,2569 

2016 592 390 107,6 25,2 0,2399 

2017 640 915 109,6 26,3 0,2873 

2018 700 881 110,9 27,2 0,2662 

2019 766 749 114,2 28,2 0,2633 

Складено за [176; 220; 221; 222]. 
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Додаток Н 

Дані для розрахунку вхідних даних Естонії для моделювання за 2000-2019 рр. 

 

Таблиця Н.1. – Статистичні дані економіки Естонії за період 2010-2019 рр.  

Рік 

Заробітна плата в по-

точних цінах, млн 

євро 

Дефлятор ВВП з 

базовим 2015 р, % 

Населення з вищою 

освітою 15-64 ро-

ків,% від екон. ак-

тив. нас. 

Офіційний 

курс євро до 

долару США, 

коеф. 

1 2 3 4 5 

2010 5 158 84,2 30,0 1,34 

2011 5 629 88,8 31,3 1,29 

2012 6 025 92,3 32,1 1,32 

2013 6 428 96,1 32,3 1,38 

2014 6 902 98,9 32,6 1,21 

2015 7 340 100,0 33,3 1,09 

2016 7 503 101,7 34,1 1,05 

2017 8 442 105,4 34,7 1,20 

2018 9 254 110,2 35,9 1,15 

2019 10 264 113,7 36,5 1,12 

Складено за [176; 220; 221; 223]. 

 

Таблиця Н.2. – Розрахунок дефлятора ВВП Естонії за 2010-2019 рр. 

Рік 
Дефлятор ВВП з базовим 2015 р., 

коеф. 

Дефлятор ВВП з базовим 2010 р., 

коеф. 

1 2 4 

2010 0,842 1,000 

2011 0,888 1,054 

2012 0,923 1,096 

2013 0,961 1,141 

2014 0,989 1,174 

2015 1,000 1,187 

2016 1,017 1,208 

2017 1,054 1,252 

2018 1,102 1,308 

2019 1,137 1,350 

Розраховано автором по [221]. 
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Додаток П 

Дані для розрахунку вхідних даних Польщі та Естонії для моделювання за 

2010-2016 рр. 

 

Таблиця П.1. – Статистичні дані економіки Польщі за 2010-2016 рр. 

Рік 
Витрати на вищу освіту,% від дер-

жавних видатків на освіту  

ВВП, у постійних цінах 2010 р., млн 

дол. США 

1 2 3 

2010 22,8 479 322 

2011 22,8 503 370 

2012 23,4 511 464 

2013 24,5 518 583 

2014 24,1 535 792 

2015 25,3 556 361 

2016 22,8 573 408 

Складено за даними [224]. 

 

Таблиця П.2. – Статистичні дані економіки Естонії за 2010-2016 рр. 

Рік 

Витрати на вищу освіту, % від 

державних видатків на освіту 

ВВП, у постійних цінах 2010 р., млн 

дол. США 

1 2 3 

2010 21,7 196 936  

2011 25,1 211 596 

2012 25,1 218 208 

2013 28,2 221 148 

2014 26,2 227 752 

2015 27,0 231 954 

2016 27,1 238 058 

Складено за даними [224]. 
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Додаток Р 

Прогнозні дані за показниками економіки України на 2020-2030 рр.  

для моделі, що враховує висококваліфіковану працю 

 

Таблиця Р.1. – Прогноз обсягу праці України та факторів за 2019-2030 рр.  

Рік 

Реальна заробітна 

плата у постійних ці-

нах 2010 р., млн дол. 

США  

(Lрозр.) 

Розрахункова питома вага 

висококваліфікованих у зага-

льній масі зайнятих, коеф. 

(H) 

Офіційний курс до-

лару США до гри-

вні, коеф. 

(S) 

1 2 3 4 

2019 45 485 0,325* 26,512* 

2020 46 278 0,331 27,338 

2021 47 094 0,337 27,684 

2022 47 860 0,342 28,031 

2023 48 581 0,346 28,377 

2024 49 261 0,351 28,724 

2025 49 905 0,356 29,070 

2026 50 516 0,360 29,417 

2027 51 096 0,364 29,763 

2028 51 648 0,368 30,110 

2029 52 175 0,372 30,456 

2030 52 678 0,375 30,803 
* фактичні значення за показниками [160; 214]. 

Розраховано автором.  

 

Таблиця Р.2. – Прогнозні показники розрахунку ВВП України для порівняння 

з ВВП за прогнозом МВФ 2019 р. 

Рік 

Реальна заробітна плата з 

урахуванням високої кваліфі-

кації зайнятих, дол. США 

(T) 

Валове нагромадження ка-

піталу у постійних цінах 

2010 р., млн дол. США 

(K) 

Індекс долару на 

кінець року, 

 коеф.  

(I) 

1 2 3 4 

2020 46 278 29 354 0,9654 

2021 47 094 30 822 0,9682 

2022 47 860 32 289 0,9710 

2023 48 581 33 756 0,9738 

2024 49 261 35 223 0,9766 

2025 49 905 36 690 0,9794 

2026 50 516 38 158 0,9822 

2027 51 096 39 625 0,9850 

2028 51 648 41 092 0,9878 

2029 52 175 42 559 0,9906 

2030 52 678 44 026 0,9934 

Розраховано автором. 
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Продовження додатку Р 

Таблиця Р.3. – Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з прогнозом ВВП за даними МВФ 2019 р.  

Рік 

ВВП за про-

гнозом МВФ, 

 млн дол. 

США 

(Yфакт.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

ВВП розрахун-

ковий, млн дол. 

США 

 

(Yрозр.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

Абсолю-

тне відхи-

лення, 

млн дол. 

США 

Відносне 

відхи-

лення,% 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 139 101 102,6 126 896 101,7 -12 205 91,2 

2021 143 399 103,1 127 707 100,6 -15 692 89,1 

2022 147 964 103,2 128 462 100,6 -19 502 86,8 

2023 152 848 103,3 129 167 100,5 -23 681 84,5 

2024 157 859 103,3 129 827 100,5 -28 033 82,2 

2025   130 446    

2026   131 029    

2027   131 579    

2028   132 098    

2029   132 589    

2030   133 054    
* Темп зростання за 2020 р. пораховано по відношенню до 2019 р. 

Розраховано автором (колонка 2 за [205]). 

 

Таблиця Р.4. – Прогнозні показники розрахунку ВВП України для порівняння 

з ВВП за прогнозом МВФ 2020 р.  

Рік 

Реальна заробітна плата з 

урахуванням високої кваліфі-

кації зайнятих, дол. США 

(T) 

Валове нагромадження ка-

піталу у постійних цінах 

2010 р., млн дол. США 

(K) 

Індекс долару на 

кінець року, 

 коеф.  

(I) 

1 2 3 4 

2020 46 278 27 142 0,9654 

2021 47 094 27 780 0,9682 

2022 47 860 28 417 0,9710 

2023 48 581 29 054 0,9738 

2024 49 261 29 692 0,9766 

2025 49 905 30 329 0,9794 

2026 50 516 30 966 0,9822 

2027 51 096 31 604 0,9850 

2028 51 648 32 241 0,9878 

2029 52 175 32 879 0,9906 

2030 52 678 33 516 0,9934 

Розраховано автором. 
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Продовження додатку Р 

Таблиця Р.5. – Порівняння очікуваного прогнозного обсягу ВВП України за 

2020-2030 рр. з прогнозом ВВП за даними МВФ 2020 р.   

Рік 

ВВП за про-

гнозом МВФ, 

 млн дол. США 

 

(Yфакт.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

ВВП розраху-

нковий, млн 

дол. США 

 

(Yрозр.) 

Ланцюго-

вий темп 

росту, % 

Абсолютне 

відхилення, 

млн дол. 

США 

Відно-

сне від-

хи-

лення,% 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 125 974 92,9 126 379 101,3 +405 100,3 

2021 129 752 103,0 127 018 100,5 -2 734 97,9 

2022 133 904 103,2 127 610 100,5 -6 294 95,3 

2023 138 458 103,4 128 162 100,4 -10 296 92,6 

2024 143 715 103,8 128 677 100,4 -15 037 89,5 

2025 149 456 104,0 129 159 100,4 -20 297 86,4 

2026   129 612    

2027   130 038    

2028   130 440    

2029   130 819    

2030   131 177    
* Темп зростання за 2020 р. пораховано по відношенню до 2019 р. 

Розраховано автором (колонка 3 за [205]). 

 

Таблиця Р.6. – Динаміка прогнозного обсягу ВВП України без урахування 

пільг за 2020-2030 рр.  

Рік 

ВВП без впро-

вадження пільг, 

 млн дол. США 

Абсолютний 

приріст (базис-

ний), млн дол. 

США 

Абсолютний 

приріст (ланцю-

говий), млн 

дол. США 

Темп зрос-

тання (базис-

ний),% 

Темп зрос-

тання (лан-

цюговий),% 

1 2 3 4 5 6 

2019 124 783 - - - - 

2020 124 505 -278 -278 99,8% 99,8% 

2021 125 474 690 969 100,6% 100,8% 

2022 126 561 1 778 1 088 101,4% 100,9% 

2023 127 174 2 390 612 101,9% 100,5% 

2024 127 742 2 959 569 102,4% 100,4% 

2025 128 273 3 489 530 102,8% 100,4% 

2026 128 769 3 985 496 103,2% 100,4% 

2027 129 234 4 451 465 103,6% 100,4% 

2028 129 671 4 888 437 103,9% 100,3% 

2029 130 083 5 299 412 104,2% 100,3% 

2030 130 471 5 688 388 104,6% 100,3% 

Розраховано автором 
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Продовження додатку Р 

Таблиця Р.7. – Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при інерційному сценарії 

Рік 

ВВП при впрова-

дженні пільг, 

 млн дол. США  

(Y) 

Абсолютний 

приріст (ба-

зисний), млн 

дол. США 

Абсолютний 

приріст (лан-

цюговий), млн 

дол. США 

Темп зрос-

тання (базис-

ний),% 

Темп зрос-

тання (лан-

цюговий),% 

1 2 3 4 5 6 

2019 124 783 - - - - 

2020 127 427 2 643 2 643 102,1% 102,1% 

2021 128 472 3 688 1 045 103,0% 100,8% 

2022 129 576 4 792 1 104 103,8% 100,9% 

2023 130 287 5 503 711 104,4% 100,5% 

2024 130 944 6 160 657 104,9% 100,5% 

2025 131 553 6 769 609 105,4% 100,5% 

2026 132 120 7 336 567 105,9% 100,4% 

2027 132 649 7 865 529 106,3% 100,4% 

2028 133 144 8 361 496 106,7% 100,4% 

2029 133 610 8 826 465 107,1% 100,3% 

2030 134 047 9 264 438 107,4% 100,3% 

Розраховано автором. 

 

Таблиця Р.8. – Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при збалансованому сценарії 

Рік 

ВВП при впрова-

дженні пільг, 

 млн дол. США (Y) 

Абсолютний 

приріст (бази-

сний), млн 

дол. США 

Абсолютний 

приріст (ланцю-

говий), млн 

дол. США 

Темп зрос-

тання (ба-

зисний),% 

Темп зрос-

тання (лан-

цюго-

вий),% 

1 2 3 4 5 6 

2019 124 783 - - - - 

2020 129 248 4 465 4 465 103,6% 103,6% 

2021 130 807 6 023 1 559 104,8% 101,2% 

2022 132 381 7 597 1 574 106,1% 101,2% 

2023 133 515 8 732 1 134 107,0% 100,9% 

2024 134 560 9 777 1 045 107,8% 100,8% 

2025 135 527 10 744 967 108,6% 100,7% 

2026 136 425 11 642 898 109,3% 100,7% 

2027 137 263 12 480 838 110,0% 100,6% 

2028 138 046 13 263 783 110,6% 100,6% 

2029 138 780 13 997 734 111,2% 100,5% 

2030 139 471 14 687 690 111,8% 100,5% 

Розраховано автором.   
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Закінчення додатку Р 

Таблиця Р.9. – Динаміка прогнозного обсягу ВВП України з урахуванням 

пільг за 2020-2030 рр. при перспективному сценарії 

Рік 

ВВП при впрова-

дженні пільг, 

 млн дол. США 

(Y) 

Абсолютний 

приріст (базис-

ний), млн дол. 

США 

Абсолютний 

приріст (ланцю-

говий), млн дол. 

США 

Темп зро-

стання 

(базис-

ний),% 

Темп зрос-

тання (лан-

цюго-

вий),% 

1 2 3 4 5 6 

2019 124 783 - - - - 

2020 132 719 7 936 7 936 106,4% 106,4% 

2021 134 066 9 282 1 347 107,4% 101,0% 

2022 135 458 10 675 1 393 108,6% 101,0% 

2023 136 426 11 642 967 109,3% 100,7% 

2024 137 323 12 539 897 110,0% 100,7% 

2025 138 158 13 374 835 110,7% 100,6% 

2026 138 937 14 154 780 111,3% 100,6% 

2027 139 667 14 884 730 111,9% 100,5% 

2028 140 353 15 569 685 112,5% 100,5% 

2029 140 997 16 214 645 113,0% 100,5% 

2030 141 606 16 822 608 113,5% 100,4% 

Розраховано автором. 

 


