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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Адаптація вітчизняного законодавства до
законодавства Європейського Союзу вва-
жається однією з пріоритетних складових
інтеграційного процесу України до ЄС, важ-
ливим напрямом вітчизняної зовнішньої полі-
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Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду країн-лідерів у галузі виробництва товарів легкої промисловості
щодо особливостей оподаткування імпорту таких товарів та виокремленні низки заходів у цій сфері, які доцільно
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ку в його загальному обсязі, відновлення рівноваги платіжного балансу України.

The article is devoted to analysis of foreign experience of the leading countries in the field of production of light
industry goods on peculiarities of taxation of imports of such goods and the allocation of a number of activities in this
area that may need to be adapted to local conditions. The proposed activities are divided in four groups: in the sphere of
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тики. Враховуючи вимоги Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу [5], саме
сфера митного права та податкового законо-
давства, включаючи непрямі податки, повин-
на бути максимально швидко приведена у від-
повідність до стандартів та норм Європейсь-
кого Союзу. Так, питання адаптації правил
вітчизняного митного, адміністративного та
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податкового законодавства до аналогічних
норм країн Європейського Союзу є вкрай важ-
ливою проблемою та вимагають посиленої
уваги науковців через наявність певних нор-
мативних вимог Світової організації торгівлі
у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
включаючи вимоги у сфері надання відповід-
них преференцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблеми адаптації зарубі-
жного досвіду розвитку галузі легкої промис-
ловості до вітчизняних умов приділили такі на-
уковці: Ю.В. Нефьодова [2, с. 20—25], Т.А. Сто-
вба [6, с. 268—274]; О. Усенко проаналізувала
стан української економіки та її готовності
для відкриття галузі легкої промисловості для
вільної торгівлі з країнами Європейського Со-
юзу [8]; О.В. Яковенко та Ю.О. Медвідь досл-
ідили шляхи удосконалення оподаткуванням
ввізним митом та ПДВ імпортних основних
фондів [9, с. 24—32]. Однак проблема адап-
тації зарубіжного досвіду оподаткування
імпортних операцій країн-лідерів в галузі лег-
кої промисловості до сучасних вітчизняних
умов потребує додаткової уваги дослідників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На основі викладеного доцільно сформу-

лювати мету статті, яка полягає в аналізі за-
рубіжного досвіду країн-лідерів у галузі ви-
робництва товарів легкої промисловості у
сфері особливостей оподаткування імпорту
товарів легкої промисловості та виокремленні
низки заходів, які доцільно адаптувати до
вітчизняних умов у сфері оподаткування
імпорту товарів легкої промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняно з 2000 роком загальний світо-
вий обіг продукції легкої промисловості зріс
майже вдвічі. Так, у Сполучених Штатах Аме-
рики споживання товарів легкої промисло-
вості зросло на 99,3 %, в Європі — на 90,5 %,
більш ніж у 2 рази зафіксовано зростання спо-
живання в Японії [7, с. 22]. Світовий центр лег-
кої промисловості поступово переміщується
до країн Азії. Європейські країни пропонують
модні тенденції, розвивають елітний сегмент
ринку легкої промисловості, зберігають ліди-
руючі позиції у сфері виробництва брендових
товарів, однак, виробництво масового секто-
ру переважно змістилося до Китаю та інших
країн Азії.

Світовими лідерами у сфері експорту тек-
стильної продукції, за даними СОТ, є Китайсь-
ка Народна Республіка (10 % світового екс-
порту), Німеччина, Гонконг, Південна Корея,
Італія (8 %), Тайвань (7 %), Сполучені Штати
Америки (6 %). Серед основних світових екс-
портерів швейної продукції є Китайська На-
родна Республіка (17 %), Гонконг (12 %), Іта-
лія, Мексика, Туреччина, Німеччина та Спо-
лучені Штати Америки (7 %), Фінляндія, Фран-
ція (5 %).

Звертаючись до особливостей оподатку-
вання імпортних операцій в Китайській На-
родній Республіці, що є безумовним лідером у
сфері виробництва товарів легкої промисло-
вості та їх реалізації на міжнародному ринку,
зосередимо увагу на наступних аспектах.

29 липня 2013 р. Головне державне подат-
кове управління Китайської народної респуб-
ліки та Міністерство фінансів КНР представи-
ли повідомлення № 52-2013 "Про тимчасове
звільнення від податку на додану вартість і по-
датку на підприємницьку діяльність частини
мікропідприємств", згідно з яким підприєм-
ства з доходом на місяць, що не перевищує 20
тис. юанів (приблизно 42 тис. грн.), повністю
звільняються від сплати податку на підприєм-
ницьку діяльність та ПДВ. Ставка ПДВ для ма-
лих платників податків в КНР становить 3 %.
Платники податків КНР можуть користувати-
ся правом на застосування привілейованих ре-
жимів оподаткування, найпоширенішими з
яких є справляння податку за зниженою став-
кою, звільнення від податків, нестягнення по-
датку. Положеннями закону КНР "Про управ-
ління збором податків" передбачено, наприк-
лад, пільги з податку на доходи для малих ма-
лорентабельних підприємств, для нових
підприємств, підприємств передових техніч-
них послуг, у разі створення суб'єктів госпо-
дарювання в центральних, західних або інших
регіонах, що відстають в економічному роз-
витку.

Малими малорентабельними суб'єктами
господарювання в КНР вважаються виробничі
підприємства з сумою доходів, які підлягають
оподаткуванню, не більше 300 тис. юанів на рік
(приблизно 630 тис. грн.), загальною вартістю
активів, що не перевищує 30 млн юанів (при-
близно 63 млн грн.) та загальною чисельністю
робітників до 100 осіб, а також підприємства
інших видів діяльності з доходами не більше
300 тис. юанів на рік, чисельністю робітників,
що не перевищує 80 осіб, та вартістю активів
не більше 10 млн юанів. Уповільнення економ-
ічного розвитку після світової кризи 2008 р.
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викликало швидку реакцію уряду Китаю. Так,
серед інших заходів у 2013 р. розширено по-
даткові пільги для малого бізнесу та операцій
щодо покращення інфраструктури. В КНР нові
підприємства звільняються від всіх податків на
три роки, крім того, податкові пільги пропо-
нуються при ввезенні спеціального обладнан-
ня.

В Україні підприємства сплачують подат-
ки з першого дня свого існування, в т. ч. і ПДВ
при ввезенні імпортного обладнання, без яко-
го ефективне функціонування у сфері вироб-
ництва товарів легкої промисловості немож-
ливе. Оснащення сучасних вітчизняних вироб-
ників легкої промисловості не дозволяє авто-
матизувати цілий ряд процесів, що спричиняє
зростання собівартості продукції, немож-
ливість конкурувати з турецькими та китайсь-
кими аналогами.

Проблему зниження техніко-технологіч-
ного потенціалу суб'єктів господарювання в
галузі легкої промисловості України через мо-
ральний та фізичний знос наявного устатку-
вання практично неможливо вирішити без дер-
жавної підтримки. Питання нестачі сучасно-
го обладнання в галузі легкої промисловості
є дуже актуальним, на більшості підприємств
професійне обладнання або застаріле, що
спричиняє збільшення собівартості готової
продукції галузі, або наявної кількості облад-
нання недостатньо.

Досить цікавим для впровадження в Ук-
раїні є досвід Індонезії, а саме її програма мо-

дернізації швейного та текстильного сектору.
Так, у країні запроваджено державне фінан-
сування за конкретним цільовим призначен-
ням — закупівля машин та обладнання галузі.
Звертаємо увагу на те, що частина фінансуван-
ня спрямовується на закупівлю імпортного
обладнання. Крім того, запроваджене пільго-
ве кредитування державними банками під зни-
жені відсоткові ставки.

В Індії запроваджено значну кількість про-
грам для розвитку та підтримки підприємств,
що займаються виробництвом шкіри. Держа-
ва створила умови для розширення можливо-
стей місцевих підприємств оновлювати наяв-
не технологічне обладнання. Так, впровадже-
но наступні заходи: державне фінансування,
спрямоване на модернізацію виробничих по-
тужностей, розвиток технологій, просування
експорту, розширення ринків збуту; скасуван-
ня митних платежів та зборів для імпортного
обладнання для очисних споруд; нульова став-
ка ввізного мита для шкір, шкірсировини, ком-
понентів для виробництва одягу, взуття та
шкіряних виробів; функціонування певних
схем повернення мита. Інтегрована програма
розвитку шкіряного сектору в Індії спрямова-
на на перехід до сучасного рівня виробницт-
ва, швидкий розвиток сектору, модернізацію
виробничих потужностей. Так, через Цент-
ральний науково-дослідний шкіряний інститут
Індії можливо отримати до 30 % від загальної
вартості обладнання чи будівель в якості до-
тацій.
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Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів на підприємствах легкої промисловості
України за період 2007—2013 рр.

Джерело: висвітлено автором за даними Державної служби статистики України [3].
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Ступінь зносу основних засобів на підприє-
мствах легкої промисловості України є досить
високою та має тенденції до збільшення. Якщо
у 2011 р. на підприємствах текстильного ви-
робництва, виробництва шкіри та одягу, ви-
робів із шкіри, а також інших матеріалів в Ук-
раїні ступінь зносу становила 46,3 %, у 2012 р.
— 52,3 %, то вже у 2013 р. — 53,5 %. Так, у 2012
р. вибуло основних засобів на підприємствах
легкої промисловості в сумі 669,053 млн грн.,
що на 13 % більше за загальну суму основних
засобів, що надійшли на ці підприємства,
відповідно, коефіцієнт зростання за 2012 р. був
менше за 1,0 [3].

Реальні показники ступеня зносу основних
засобів у галузі є ще гіршими за офіційні дані.
На думку експертів, лише 20 % устаткування
галузі відповідає світовим стандартам. Біль-
шість наявного обладнання не дозволяє ви-
робляти продукцію, яка буде в змозі конкуру-
вати з імпортними аналогами по якості та ціні.
Придбання нового сучасного обладнання для
підприємств галузі легкої промисловості є
складним питанням через нестачу вільних обо-
ротних коштів, високий рівень процентних
ставок на кредитні кошти, практично повну
відсутність наявного обладнання легкої про-
мисловості вітчизняного виробництва, висо-
кий рівень податкових та митних платежів при
імпорті.

Т.Ф. Аунапу та Н.В. Завьялкина зазнача-
ють, що у Російській Федерації з боку держа-
ви серед основних заходів щодо стабілізації
ситуації в легкій промисловості країни ще з
2006 року запроваджено дозвіл на імпорт тех-
нологічного обладнання при нульовому рівні
імпортного мита та без обкладання ПДВ [1, с.
48].

Ступінь зносу основних засобів на окремих
підприємствах легкої промисловості України
представлено на рисунку 1.

Згідно з планом заходів для реалізації
Стратегії розвитку легкої промисловості Ро-
сійської Федерації на період до 2020 р. [7] для
підвищення інвестиційної привабливості га-
лузі легкої промисловості одним із заходів є
державна підтримка в частині виділення бюд-
жетних коштів на відшкодування частини вит-
рат на погашення відсотків за банківськими
кредитами, отриманими на закупівлю облад-
нання та запасних частин галузі.

Цікавими для розгляду та адаптації до за-
конодавства України в сучасних умовах є
впроваджені заходи в Російській Федерації,
направлені на захист внутрішнього ринку
країни від незаконного обігу товарів. Згідно з

Постановою № 791 від 11.08.2014 р. серед ос-
новних заходів захисту внутрішнього ринку є:

— заборона закупівлі для забезпечення
федеральних потреб товарів легкої промисло-
вості державними замовниками, які мають по-
ходження з іноземних держав (виключення
складають Республіка Білорусь і Республіка
Казахстан), за винятком ситуацій, коли вироб-
ництво вищезазначених товарів легкої про-
мисловості на територіях Російської Феде-
рації, Республіки Казахстан та Республіки
Білорусь відсутнє;

— вимога до учасників закупівлі для забез-
печення федеральних потреб товарів легкої
промисловості, у тому числі в рамках держав-
ного оборонного замовлення, використовува-
ти виключно матеріали, країною походження
яких є Російська Федерація, Республіка Ка-
захстан та Республіка Білорусія.

Розглянемо досвід зарубіжних країн у
сфері імпортозаміщення товарів легкої про-
мисловості та збільшення питомої ваги вітчиз-
няного виробництва товарів галузі в її загаль-
ному обсязі, доцільності корегування митних
ставок на імпортні операції, пов'язані із вве-
зенням на митну територію країни різних то-
варних підгруп легкої промисловості.

Після 2011 р. у Перу зафіксовано знижен-
ня профіциту торгового балансу, за результа-
тами зовнішньоторговельної діяльності 2013 р.
зафіксовано дефіцит торговельного балансу у
розмірі 1,843 млн $ США. Від'ємне сальдо тор-
говельного балансу у 2013 р. зафіксовано впер-
ше за останні роки. Так, урядом Перу розроб-
лено різні заходи для вирівнювання показників
зовнішньої торгівлі, серед яких були і заходи у
сфері оподаткування імпорту товарів легкої
промисловості. Так, у 1 кварталі 2014 р. було
зібрано 12 млн $ у вигляді антидемпінгового
мита на одяг китайського походження, введе-
ного у грудні 2013 р. Національним інститутом
з питань конкуренції оборони та захисту інте-
лектуальної власності (INDECOPI) на п'ять
видів одягу китайського походження: сорочки,
поло, шорти, брюки, шкарпетки та товари, що
були у вжитку, для нейтралізації негативного
впливу імпорту товарів з Китаю за демпінгови-
ми цінами на перуанську легку промисловість.
Ставка антидемпінгового ввізного мита на шор-
ти і брюки з Китаю складає 3,73 $ за одиницю.
Антидемпінгові ставки застосовуються вик-
лючно до одягу китайського походження, які
імпортуються за митною вартістю, що менше
15,98 $ для брюк та шортів, 6,73 $ для сорочок,
4,33 $ для поло, 1,24 $ для шкарпеток та 1,59 $
для товарів, що були у вжитку.
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З 27 травня 2014 р. почала діяти нова став-
ка антидемпінгового мита на синтетичні ков-
дри, волокна та інші тканини китайського по-
ходження (коди 6301.40.01 та 9404.90.99) у
Мексиці за умови, якщо вищезазначені това-
ри імпортуються за митною вартістю, що ниж-
че 12,1 $ за кілограм. Так, уряд Мексики та
секретаріат економіки (SE) провели антидем-
пінгове розслідування відповідно до заяви
Apolo Textil, SA de CV и Grupo Textil Pro-
videncia, SA de CV щодо недобросовісної тор-
говельної практики та цінової дискримінації
імпорту товарів легкої промисловості ки-
тайського походження, результатом якого
стало введення антидемпінгових ставок мита
на деякі товари з Китаю, які будуть розрахо-
вуватись як різниця між імпортною ціною на
товари легкої промисловості та довідковою
ціною відповідно до офіційних даних.

Федеральна Адміністрація державних до-
ходів Аргентинської Республіки (AFIP) запро-
вадила нові ставки мита на імпорт рукавиць та
мітенок азіатського походження. До імпорт-
них рукавиць, що виготовлені з вовни, тонко-
го волосу тварин або трикотажу, застосо-
вується ставки ввізного мита 12 $ США за
кілограм, рукавиці з бавовни оподатковують-
ся за ставкою 6 $ США за кілограм, імпорт ру-
кавиць, вироблених із синтетичних волокон,
призведе до їх оподаткування за ставкою 10,23
$ США за кілограм товару легкої промисло-
вості. Підвищення ставок мита спричинено ба-
жанням захистити місцеву промисловість,
збільшити зайнятість в країні.

Наявні тенденції щодо збільшення дефі-
циту торгового балансу товарів легкої про-
мисловості в Україні є загрозливими. Саме в
цій ситуації пропонується застосувати зару-
біжний досвід таких країн як Індія, Індоне-
зія, Перу, Мексика, Російська Федерація та
інших та провести за процедурою, встанов-
леною СОТ, дослідження проявів демпінгу
або недобросовісної конкуренції та введен-
ня антидемпінгових ставок мита на імпорт
одягу та взуття за умови існування таких до-
казів для вирівнювання показників зовніш-
ньої торгівлі та підтримки вітчизняного то-
варовиробника.

Україна відповідно до норм статті ХІІ
ГАТТ має право корегувати імпортні мита у
випадку, коли потрібно зупинити значне змен-
шення монетарних резервів, вплинути на роз-
виток економічних ресурсів або досягти про-
дуктивної зайнятості. Згідно з документом
Світової організації торгівлі від 12.09.2002 р.
"Адекватність Резервів" тимчасові надбавки
до ставок мита можуть запроваджуватися у
розмірі від 3 % до 24 % на обмежений час з
метою вирівнювання показників платіжного
балансу.

Розглянемо динаміку балансу товарів в Ук-
раїні за період 2008—2013 рр. та представимо
аналітичну інформацію в таблиці 1.

Так, на результат торгового балансу Ук-
раїни (збільшення від'ємного сальдо) також
вплинуло збільшення імпорту товарів легкої
промисловості. Загалом, за 2013 р. від'ємне
сальдо торгового балансу України склало 19,6
млрд $ США (коефіцієнт покриття імпорту
товарів експортом зафіксовано на рівні 76,8
%), тоді як за результатами 2008 р. від'ємне
сальдо торгового балансу України склало 16,1
млрд $ США (коефіцієнт покриття імпорту то-
варів експортом зафіксовано на рівні 80,8 %).
Зазначимо, що показники торгового балансу
України у 2008 р. у момент світової фінансо-
во-економічної кризи були кращими за показ-
ники 2013 р.

Законом України від 04.02.2009 р. № 923-
VI було застосовано певні заходи щодо тим-
часового обмеження імпорту товарів по тих
позиціях, темпи зростання яких не можна
пояснити факторами міжнародного розпо-
ділу праці чи звичайною ціновою кон'юнкту-
рою. Таке обмеження слугувало для віднов-
ленню рівноваги платіжного балансу Украї-
ни та не застосовувалось для протекціоні-
стських цілей. Розмір тимчасової надбавки,
затвердженої Законом України складав 13 %
митної вартості імпортних товарів крім то-
варів критичного імпорту. Тимчасова проце-
дура спиралася на відповідні статті XII—
XIII, XV, XVIII ГАТТ 1994 та "Тлумачення
заходів, передбачених Генеральною угодою
з тарифів і торгівлі 1994 р. щодо платіжного
балансу".

Джерело: складено автором за даними Національного банку України [4].

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Експорт товарів, млн $ США 67717 40394 52191 69418 70236 64984 

Імпорт товарів, млн $ США –83808 –44701 –60579 –85670 –89714 –84582 

Торговий баланс –16091 –4307 –8388 –16252 –19478 –19598 

Коефіцієнт покриття імпорту 

товарів експортом, % 
80,8 90,4 86,2 81,0 78,3 76,8 

Таблиця 1. Показники балансу товарів в Україні за період 2008—2013 рр.
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ВИСНОВКИ
Дослідивши зарубіжний досвід оподатку-

вання імпортних операцій таких країн як Ки-
тайська Народна Республіка, Індія, Російська
Федерація, Республіка Індонезія, Народна
Республіка Бангладеш, Киргизька Республіка,
Республіка Перу, Мексиканські Сполучені
Штати, Мальдівська Республіка, Аргентинсь-
ка Республіка та інших визначено заходи, які
пропонуються до застосування у вітчизняних
умовах. Заходи щодо адаптації зарубіжного
досвіду оподаткування імпортних операцій до
вітчизняних умов було поділено на 4 групи:

— у сфері забезпечення модернізації ви-
робництва та технічного переоснащення
підприємств-виробників товарів легкої про-
мисловості (дозвіл на імпорт устаткування:
без обкладання ввізним митом та ПДВ для ма-
лих підприємств, у т. ч. мікропідприємств, об-
сяги виробництва продукції яких за даваль-
ницькими схемами не перевищують 50 % від
загальних обсягів виробництва товарів легкої
промисловості, та за умови обов'язкового пе-
рерахунку та сплати всіх необхідних платежів
на момент продажу обладнання, імпортовано-
го за пільговими схемами; із відстрочкою пла-
тежу ПДВ до бюджету країни для всіх інших
підприємств галузі легкої промисловості на
строк до 1 року та ін.);

— у сфері сприяння активізації підприєм-
ницької діяльності у галузі легкої промисло-
вості (застосування пільгових режимів опо-
даткування для малих підприємств щодо
імпорту спеціального устаткування; впровад-
ження пільгового режиму оподаткування
імпортних операцій для нових підприємств
легкої промисловості терміном до 3-х років);

— у сфері здійснення закупівельної діяль-
ності для забезпечення державних потреб, у
тому числі у сфері державного оборонного за-
мовлення (заборонити для забезпечення дер-
жавних потреб здійснення закупівлі товарів
легкої промисловості, матеріалів та фурніту-
ри для виготовлення таких товарів, що похо-
дять з іноземних держав, за винятком відсут-
ності або нестачі вітчизняного виробництва
конкретних видів товарів чи матеріалів,
підтвердженої Міністерством промислової
політики України);

— у сфері імпортозаміщення товарів лег-
кої промисловості, збільшення питомої ваги
вітчизняного виробництва товарів галузі в її
загальному обсязі, відновлення рівноваги пла-
тіжного балансу України (корегування ставок
ввізного мита на сировину та фурнітуру, що
використовуються для виробництва товарів

легкої промисловості для вдосконалення
вітчизняної системи забезпечення підпри-
ємств галузі сировинними ресурсами; зміна
умов оподаткування імпорту товарів, що були
у вжитку та зменшення питомої ваги тіньово-
го ринку в галузі; систематичне проведення за
процедурою, встановленою СОТ, досліджен-
ня проявів демпінгу або недобросовісної кон-
куренції та введення антидемпінгових ставок
мита за умови існування таких доказів; розг-
ляд доцільності застосування заходів щодо
тимчасового обмеження імпорту товарів (крім
товарів критичного імпорту) для відновлення
рівноваги платіжного балансу України шля-
хом введення тимчасової надбавки до ставок
ввізного мита.

У результаті комплексного запроваджен-
ня вищезазначених заходів щодо адаптації за-
рубіжного досвіду оподаткування імпортних
операцій до вітчизняних умов очікуються от-
римати синергетичний ефект у вигляді підви-
щення конкурентоспроможності товарів
вітчизняних підприємств легкої промисло-
вості на міжнародному рівні, стійкого розвит-
ку галузі легкої промисловості України в умо-
вах глобалізаційних процесів, забезпечення
гідного місця вітчизняних товарів галузі у се-
редній ніші світового ринку товарів легкої
промисловості за параметром "ціна-якість"
(середня якість продукції, простий дизайн,
середній рівень цін, широкий асортимент то-
варів легкої промисловості).
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