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У статті розглядається статус виконавця програм (проектів) міжнародної технічної 
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Міжнародна  технічна  допомога  надана,  насамперед,  країнами  Европейського 
союзу  та  США  відповідає  прагненням  України  до  Євроатлантичної  інтеграції.  Тому 
вдосконалення  умов  оподаткування  діяльності  у  сфері  виконання  робіт  у  рамках 
залучення  та  використання  міжнародної  технічної  допомоги  відіграє  важливу  роль 
щодо розвитку гуманітарного та технікоекономічного співробітництва між державами. 
Визначення  та подолання проблемних правових напрямів щодо залучення міжнародної 
технічної  допомоги   буде  сприяти подальшому проведеню демократичних утворень  і 
реформ по забезпеченню сталого  розвитку України. 

Новизна  дослідження  полягає  у  тому,  що  в  статті  вперше  зроблена  спроба 
проаналізувати  правові  засади  оподаткування  виконавців  програм  міжнародної 
технічної  допомоги  на  підставі  українського  законодавства    з  урахуванням 
багаторічного досвіду застосування права в цієї сфері. 

Розкриттю  основних  принципів  системи  оподаткування  та  механізму  правового 
режиму оподаткування приділили увагу вітчизняні учені О. С. Башняк, П. Т. Гега, М. П. 
Недюха,  В.  А.  Форостовець,  В.  Г.  Гаркуша, Ю.  Г.  Пащенко,  В.  М.  Слепець.  Однак 
питання визначення правових підстав оподаткування виконавців програм міжнародної 
технічної допомоги недостатньо досліджено. Цій тематиці буле присвячені праці І. Ю. 
Петраша та М. В. Жернакова [10; 4]. 

Метою  даного  дослідження  є  вивчення  проблемних  напрямів  у  сфері 
оподаткування  виконавців  програм  (проеків)  міжнародної  технічної  допомоги  в 
Україні. Завдання даного дослідження полягають у наступному: 

1.  Проаналізувати  правові  підстави  оподаткування  виконавців  програм 
міжнародної технічної допомоги в Україні. 

2. Виявити проблемні правові напрямки у царині застосування норм податкового 
законодавства стосовно виконавців програм міжнародної технічної допомоги в Україні. 

3.  Розробити  шляхи  подолання  та  усунення  існуючих  правових  проблем  та 
протирічь  у  контексті  оподаткування  виконавців  програм  (проектів)  міжнародної 
технічної допомоги. 

Розвиток  міжнародної  діяльності  України,  у  тому  числі  міждержавного 
економічного  співробітництва,  сприяє  змінам  у  національному  законодавстві  у



ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ... 

295 

напрямку інтеграції та  гармонізації законодавства України з європейським правом, та 
потребує  поліпшення  правових  норм    регулювання    податкових  відносин  в 
законодавстві України. 

Правові  умови  cуб’эктів  оподаткування    виконавців  програм  міжнародної 
технічної  домомоги    займають  значне  місце  у  механізмі  правового  регулювання 
залучення та використання міжнародної технічної допомоги. 

З  1921  р.  до  1945  р.  у  Лигі  націй  працювало  декілька  груп  експертів  з  питань 
економічного спіробітництва між країнами. Головною метою діяльності цих експертів 
було  уникнення  подвійного  оподаткування.  В  рекомендаціях,  які  напрацьовали 
західноєвропейські та американські дослідники, зазначалось, що міждержавні податкові 
проблеми    потрібно  вирішувати  за  допомогою  укладення  міжнародних  податкових 
конвенцій на багатостороній підставі [20]. 

У  другій  половині  ХХ  ст.  в  західноєвропейській  та  американській  науковій 
літературі  починається  більш  дітальніша  розробка  різних  аспектів  оподаткування 
виконавців  програм  міжнародної  технічної  допомоги.  Насамперед,  це  пов’язано  з 
інституалізаціею міжнародних відносин, в тому числі з діяльністю ООН. Так, вивченню 
різніх аспектів єкономічного співробітництва між державами присв’ятили наукові праці 
англійські  дослідники  У.  Фрідман,  який  розглядав  зміни  в  структурі  міжнародного 
права,  та  Н.  Уайт,  який  звернув  увагу  на  правові  аспекти  міжнародних  інстітуцій 
[22;24].  Вперше  американський  юрист  Ф.  Джєссеп  запровадив    нову  дефініцію 
“транснаціональне  право”  (transnational)  у  сенсі  права,  якє  регулює  складну 
взаїмопов’язану  світову  спільноту,    котра  починається  з  індивіда  та  досягає    сім’ї 
народів або спільноти держав [23, с.1]. Правові  ідеї  регулювання  діяльності  виконавців  програм  міжнародной  технічної 
допомоги базуються на концепції розвитку міжнародного права як права міжнародної 
спільноти.  В  статті  радянського  вченого  В.  М.  Корецького  зазначається,  що  світове 
право є конгломератом діючих у світі правових систем [8, с.103]. Cеред вітчизнянних 
учених  вивченням різних аспектів міжнародного права займався В. Г. Буткевич, О. П. 
Мартинєнко розглядав права народів в аспекті сучасного міжнародного права [2;13]. 

У світі існують більш ніж 2000 угод, які укладені між 178 країнами та спрямовані 
на уникнення подвійного оподаткування. Ці документи, безсумніву, грають значну роль 
у  економічному  співробітництві  держав.  Вони  визначають    загальні    умови 
оподаткування, принципи співробітництва та зобов'язання сторін. За своїм змістом такі 
правові  норми  мають  виключно  спеціальний  характер  тому, що  вони  спрямовані  на 
регулювання комерційних  інвестицій та припускають наступний взаємний розрахунок 
країнучасників. 

Сутність  правового  регулювання  відносин  суб’єктів    права  щодо  залучення, 
надання  та  використання  міжнародної  технічної  допомоги  полягає  у  встановленні 
правових  засад,  які  регламентують  реалізацію    проектів  (програм)  міжнародної 
технічної  допомоги  та  процедуру  залучення,  використання  міжнародної  технічної 
допомоги на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки нашої держави, в 
тому  числі  державної  реєстрації,  моніторингу  проектів  (програм)  та  акредитації 
виконавців. Згідно п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про створення єдиної системи 
залучення,  використання  та  моніторингу  міжнародної  технічної  допомоги”    від  15 
лютого 2002 р. N 153, виконавцем міжнародної технічної допомоги вважається  будь
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яка  особа  (резидент  або  нерезидент),  що  має  письмову  угоду  з  донором  або 
уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми) [15]. 

Слід  зазначити,  що  дане  поняття  набуває  декілька  інший  зміст  в  пункті  1 
Положення  про  порядок  звільнення    від  податку  на  додану  вартість  товарів  (робіт, 
послуг), що закуповуються на митній території України організаціями, які виконують в 
Україні програми та проекти міжнародної технічної допомоги відповідно до угод між 
Урядом  України  і  Урядом  Сполучених Штатів  Америки  щодо  технікоекономічного 
співробітництва,  якє  прийнято  спільним  наказом  N  41/654  від  29.12.1998  р. 
Національного  агенства  України  з  питань  розвитку  та  європейської  інтеграції,  та 
Державною  податковою  адміністрацією  України,  та  зареєстровано  в  Міністерстві 
юстиції  України    19.01.1999  р.  за  N  26/3319.  В  цьому  документі  визначено,  що 
організаціявиконавець є  такою  організацєю,  яка  отримала  від  донора  контракт  або 
грант та несє юридичну відповідальність за виконання проекту (програми) міжнародної 
технічної допомоги в Україні [15]. Слід  зазначити,  що  таке  поняття  має  суттеві  недоліки,  оскільки,  по–перше,  не 
передбачає  уповажну  донором  особу  як  належну  сторону  за  контрактом. Подруге,  в 
даної  дефініції  існує  правове  протиріччя  стосовно  норм  податкового    та  валютного 
права. Тобто, ці норми права передбачають необхідність укладенння письмової угоди 
між виконавцем та донором для отримання та використання безповоротній допомоги в 
Україні.  Потретє,  поняття  “грант”  взагалі  не  передбачено  діючим  податковим 
законодавством  в Україні. Крім  того,  на  практиці  у  більшості  випадків  виконавцями 
робіт  у рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги в Україні є іноземні 
суб’єкти,  зокрема  неурядові  та  міжурядові  міжнародні  організації,  параорганізації. 
Саме  тому  виникає  необхідність  подальшого  визначення    значення  термінів 
“нерезидент” та “резидент” в національному законодавстві. 

На нашу думку, виходячи з п. 1.15 та п. 1.16 Закону України “Про оподаткування 
прибутку підприємств” та п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про створення 
єдиної  системи  залучення,  використання  та  моніторингу  міжнародної  технічної 
допомоги”  від 15 лютого 2002 р. N 153, виконавцями проектів (програм) міжнародної 
технічної допомоги є юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності України, які 
не  мають  статусу  юридичної  особи  (філії,  представництва,  тощо),  створені  та 
здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням 
на  її  території,  а  також юридичні  особи  та  суб’єкти  господарської  діяльності,  які  не 
мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за 
межами  України,  тобто  які  створені  та  здійснюють  свою  діяльність  відповідно  до 
законодавства іншої держави [2;10]. 

У  ч.  2  п.  1.16  Закону  України  “Про  оподаткування  прибутку  підприємства” 
зазначено,  що  нерезидентами  також  визнаються  розташовані  на  території  України 
дипломатичні  представництва,  консульські  установи  та  інші  офіційні  представництва 
іноземних  держав, міжнародні  організації  та  їх  представництва, що мають  відповідні 
дипломатичні  привілеї  та  імунітет,  а  також  представництва  інших  іноземних 
організацій  і  фірм,  які  не  здійснюють  господарської  діяльності  відповідно  до 
законодавства України [5, с.181]. В  Україні  процес  здійснення  міжнародної  діяльності  ускладнює    відсутність 
чіткого визначення ознак цих суб’єктів права. На думку Г. Вел’ямінова, неурядовими 
організаціями  (nongovernmental  organizations)  слід  вважати  засновані  фізичнимі  або



ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ... 

297 

юридичними  особами  із  різних  держав  об’єднення  для  впровадження  міжнародної 
діяльністі некомерційного характеру з метою досягнення певних спільних інтересів [18, 
с.125]. Наприклад, В. Хонін дає визначення міжурядової організації  як організації, що 
створена сувереними державами на підставі міжнародного права [21, с. 20]. 

Деякі  дослідники  визначають  параорганизацію  як  східне  з  міжнародною 
організацією неформальне об’єднення, яке не має правосуб’єктні та правотворчі ознаки 
і чітку інституціональність [18]. 

Значні труднощі у здійсненні програм міжнародної технічної допомоги виникають 
також  тому,  що  порядок  набуття  пільгового  режиму  оподаткування  виконавців  у 
вигляді  параорганізації  або  структурних  осередків    неурядових  та    міжурядових 
організацій  не  передбачено  законодавством України. Юридичні  норми  законодавства 
регламентують,  що  тільки  виконавці  юридичні  особи    нерезиденти    підлягають 
акредитації.  Однак  це  питання  до  інших  виконавців  залишається  неврегульованим, 
тому істотно ускладнює надання міжнародної технічної допомоги інституціям України. 
За  своїм  змістом  акредитація  є  процедурою  визнання  статусу  особи  (виконавця)  як 
такої,  що  забезпечує  реалізацію  проекта  (програми)  міжнародної  технічної  допомоги 
відповідно до положень міжнародного договору України та має право на передбачені 
законодавством пільги або/та імунітети та виконання дій, які спрямовані на реалізацію 
проекту (програми). 

Суттєвим недоліком  у  законодавстві України  є  відсутність  правових  підстав  для 
реєстрації в органах податкової служби представництв нерезидентів, які не здійснюють 
господарську діяльність в Україні. 

На  нашу  думку,  також  значно  ускладнена  процедура  реєстрації  у  державних 
податкових  органах  України  структурних  осередків  громадських  (неурядових) 
організацій зарубіжних держав в Україні, які створюються і реєструються в Україні на 
підставі  Постанови  Кабінету Міністрів  України    від  26  лютого  1993  р.  N  145  “Про 
порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та  інших структурних осередків 
громадських  (неурядових)  організацій  зарубіжних    держав  в  Україні”[16]. 
Представництва міжнародних  неприбуткових  організацій  є  структурними  осередками 
виконавців.  Засадничою    діяльністю  таких  представництв,  як  правило,  є  підтримка 
зв’язків  виконавця  міжнародної  технічної  допомоги  між  донором  та  фізичними  і 
юридичними особами в Україні,  а також здійснення дій щодо розподілу грошей, майна 
що надходять представництву від виконавця проекту (програми) міжнародної технічної 
допомоги. Відповідно  до  п.  4.4  Інструкції  “Про  порядок  обліку  платників  податку”,  яка 
зареєстрована  в  Міністерстві  юстиції  України  14  грудня  1998  р.  за  №  791/3231  у 
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.1998 р. №552, та 
Положення  “Про  Реєстр  неприбуткових  організацій  та  установ”,  якє  затверждено 
наказом  Державної  податкової  адміністрації  України  від  11.07.1997  р.  №232  та 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.1997 р. за №291/2095, неприбуткові 
організації  та  установи  повинні  до  початку  своєї  діяльності  стати  на  облік  в  органах 
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Згідно підпункта 7.11.10 ст. 
7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283 от 22.05.1997 р., з 
метою  оподаткування  центральний  податковий  орган  ведє  Реєстр  неприбуткових 
організацій, які звільняються від оподаткування [7; 14].
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Але правовє протиріччя полягає у тому, що, згідно п. 1.2 Положення про Реєстр 
неприбуткових організацій та установ, якє затверджено наказом Державної податкової 
адміністрації України  від 11.07.1997 р. № 232 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України  06.08.1997р.  за  №291/2095,  установи  та  організації,  які  не  підпадають  під 
визначення неприбуткових, не повинні проходити реєстрацію [14]. 

В  пп.  7.11.1  п.  7.11  ст.  7  Закону  України  “Про  оподаткування  прибутку 
підприємств”  від  22.05.1997  р.  №  283/97ВР  передбачається  особливий  порядок 
оподаткування  неприбуткових  організацій  та  установ.  Оскількі  в  перелік 
неприбуткових  організацій  не  включені  установи  й  організації,  які  не мають  статусу 
юридичної особи, тому вони не можуть бути визначенні як неприбуткові [5]. 

Органи  державної  податкової  служби  розглядають  ці    представництва  як  окремі 
організації,  а  не  як  осередкі  громадських  (неурядових)  організацій  іноземних  країн  в 
Україні.  Тому  представництва,  на  думку  податкових  органів,    повинні  сплачувати 
податки на  прибуток майна  і  грошей,  яки  надходять  до  них  від  виконавця  програми 
міжнародної  технічної  допомоги.  Це,  безумовно,  сприяє  зростанню  податкового 
навантаження  на  виконавця  та  ставить  під  загрозу  виконання  проекту  (програми), 
оскільки   розмір податку на прибуток складає 30%  від  загальной суми допомоги. На 
думку  цієї  державної  служби,  не  має  правових  підстав  для  включення  такого  роду 
представництв до Реестру неприбуткових організацій та установ, тому вони зобов’язані 
подавати  звітність,  яка  передбачена  загальною  системою  оподаткування  податком  на 
прибуток. Отже, такі структурні осередки виконавців міжнародної технічної допомоги 
вимушенні проходити тимчасову реєстрацію в органах податкової служби, яка не має 
відповідного  правового  визначення.  Згідно  листа  Державної  податкової  адміністрації 
України від 06.06.2000 р., пільговий режим оподаткування мають лише організації, які 
отримали акредитацію в Міністерстві економіки України. 

Це  правове  становище,  як  бачимо,  підкреслує,  що  норми  Закону  України  “Про 
оподаткування  прибутку  підприємств”  та  Положення  “Про  Реестр  неприбуткових 
організацій  та  установ”  в  частині  оподаткування  виконавців  програм  міжнародної 
технічної допомоги не відзначаються послідовністю та утворюють відповідні труднощі 
в діяльності виконавців міжнародної технічної допомоги. 

В  законодавстві України  існує  тільки  один приклад  звільнення від  оподатквання 
виконавців  програм  міжнародної  технічної  допомоги  у  спеціальному  законі.  Це 
стосується  тільки  енергоблоків  Чорнобильскої  АЕС  з  експлуатації,  перетворення 
об’єкта «Укриття» не екологічну безпечну систему та забезпечення соціального захисту 
персоналу Чорнобильської АЕС [5, c. 181]. 

Значної уваги заслуговує вивчення правових засад стосовно звільнення від податка 
на додану вартість виконавців міжнародної технічної допомоги. Згідно ч. 3 п. 3.2.5 ст. 3 
Закона  України  “Про  податок  на  додану  вартість”  від  3.04.1997  р.  N  168/97ВР,  до 
операцій, що не є об'єктом оподаткування, відноситься  імпорт майна як технічної або 
благодійної  (гуманітарної)  допомоги,  згідно  з  нормами  міжнародних  договорів 
України,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України,  або 
відповідно  до  закону  [6,  с.  156].  Однак,  дана  норма  закону  не  враховує  новизну  та 
динаміку  нарастаючих  соціальних  перетворень.  Насамперед,  це  стосується  тих
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випадків,  коли  товари  (робіти,  послуги)  сплачуються  за  рахунок  коштів  реципиєнтів 
міжнародної технічної допомоги. 

Спільним  наказом    Національного  агенства  України  з  питань  розвитку  та 
європейської  інтеграції,    Державної  податкової  адміністрації  України  N  41/654  від 
29.12.98  р.,  який  зареєстрован  у Міністерстві  юстиції  України  19  січня  1999  р.  за  N 
26/3319 “Про затвердження Положення про порядок звільнення від податку на додану 
вартість  товарів  (робіт,  послуг),  що  закуповуються  на  митній  території  України 
організаціями,  які  виконують  в  Україні  програми  та  проекти  міжнародної  технічної 
допомоги  відповідно  до  угод  між  Урядом  України  і  Урядом  Сполучених  Штатів 
Америки щодо  технікоекономічного  співробітництва”  встановлюється,  що  отримати 
підтверждення про звільнення від податку на додану вартість можливо, якщо купівля 
товарів  (робіт, послуг) передбачена контрактом  з  донором  та  технiчними  завданнями 
програм  (проектів),  якi  наданi  в Міністерство  економіки  та  європейської  інтеграції  в 
період  їх  реєстрації  [13].    В  інших  випадках,  а  саме,  при  здійсненні  розрахунків 
реципієнтом міжнародної  технічної  допомоги  за  товари  (роботи, послуги)  за рахунок 
міжнародної  технічної допомоги,  яка  була надана виконавцем проекта,    реципієнт не 
звільняється від податку на додану вартість. 

Отже,  Закон  України  “Про  податок  на  додану  вартість”  від    3.04.  1997  р.  за  N 
168/97ВР  не  враховує  дуже  важливого  аспекта,  а  саме,  що  міжнародна  технічна 
допомога надається, як правило, органам державної влади, державним та комунальним 
підприємствам,  установам  і  організаціям,  а  також  недержавному  (переважно 
некомерційному) сектору у тих випадках, коли отримувачі невзмозі не тільки закупити 
необхідне  обладнення,  а  навіть  сплатити  за  нього  податки  і  мита.  Тому  питання  про 
звiльнення  вiд  податку  на  додану  вартiсть  реципієнтів  не  сприяє  доцільній  та 
ефективній діяльноcтi виконавцiв програм (проектів) мiжнародної технiчної допомоги. 

Таким  чином,  розглянуті  законодавчі  норми  істотно  перешкоджають 
міжнародному технічному співробітництву та гуманітарному обміну між країнами. 

В нашій країні  вдосконалення діючого законодавства щодо міжнародної технічної 
допомоги  та  договірноправової  бази  здійснюється  переважне  шляхом  прийняття 
підзаконих  нормативноправових  актів  та  укладення  міжнародних  угод,  на  підставі 
яких приймаються відповідні нормативноправові акти відомчого характеру. 

Необхідно також підкреслити, що жодна міжнародна угода не може врахувати всіх 
особливостей майбутнього застосування, особливо у частині суб’єктного складу. Саме 
тому важливо встановити загальні умови оподаткування, які є учасниками виконання 
програм міжнародної технічної допомоги, насамперед, у національному законодавстві, 
щоб закласти законодавчу усталенність у правовому середовіщі. 

На нашу думку,  виришiти низьку аспектiв  та питань, пов’язаних    з    виконанням 
програм міжнародної  технічної  допомоги,  у  тому  числі  особливостей  оподаткування, 
допомогло б прийняття  закона про міжнародну технічну допомогу. Слід зазначити, що 
в  цьому  напрямку  розробляються  певні  законодавчі  ініціативи.  Так,  3.04.  2007  р. 
Верховною  Радою  України  був  прийнят  за  основу  проект  Закона  “Про  міжнародну 
технічну допомогу”, згідно Постанови N 848V [11]. 

У Постанові Кабінету Міністрів України від 14.01. 2004 р. N 15 “Про затвердження 
Стратегії залучення  міжнародної технічної допомоги на 20042007 роки” зазначено, що
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правовідносини,  що  виникають  в  процесі  залучення  та  використання  міжнародної 
технічної  допомоги,  мають  бути  чітко  врегульовані  положеннями  міжнародних 
договорів України з питань міжнародної технічної допомоги та нормами національного 
законодавства.  Зокрема,  цим  документом    визначена  передумова  єфективного 
розв'язання  цих  завдань,  яка  полягає  у  прийняттi  Закону  України  "Про  міжнародну 
технічну допомогу" з урахуванням сучасної міжнародної практики та набутого досвіду 
співробітництва з донорами в Україні [12]. 

Крім того, здійсненню програм міжнародної технічної допомоги в Україні істотно 
заважає відсутнiсть стратегiї залучення  міжнародної технічної допомоги з 2008 р. 

Виходячи з результатів попереднього аналізу умов оподаткування виконавців про 
грам  (проектів)  міжнародної  технічної  допомоги,  вважаємо  необхідним  запровадити 
наступні  кроки.  Насамперед,  розробити  базовий  закон,  в  якому  чітко  будуть 
врегуловані  відносини,  які  виникають  у  зв’язку  із  залученням  і  використанням 
міжнародної  технічної  допомоги,  у  тому  числі,  важливо  визначити  процедури 
обов’язкової державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги 
та акредитації виконавців. Тому вкрай необхідно визначити особливості оподаткування 
та митного оформлення міжнародної технічної допомоги з метою надання фіскальних 
пільг та створення належних умов для державної й  iноземної донорської допомоги. З 
цього випливає необхідність визначення на законодавчому рівні  повноваження органiв 
державної податкової  служби  у  частині  обліку  та  реєстрації  виконавців  міжнародної 
технічної  допомоги.  Зазначимо,  що  цей  закон  повинен  відповідати,  як  і  інші  норми 
національного  законодавства,  положенням  міжнародних  договорів  України  з  питань 
міжнародної технічної допомоги. 

Вважаємо  необхідним  забезпечити  реалізацію  державної  політики  у  сфері 
економічного  та  технічного  співробітництва  з  міжнародними  організаціями, 
іноземними державами, відповідними міждержавними й регіональними  організаціями, 
уповноваженими установами  іноземних держав щодо реалізації  економічних програм 
(проектів).  У  тому  числі  важливо  прийняти    національну  стратегію  залучення 
міжнародної технічної допомоги на 20082011 р. 

Крім  того,  потрібно  встановити  у  міжнародних  договорах  України  з  питань 
міжнародної  технічної  допомоги  загальні  умови  оподаткування,  принципи 
співробітництва та зобов'язання сторін. 

Таким чином, вдосконалення податкових засад регулювання міжнароднотехнічної 
діяльності  спрямованє  на  її  розповсюдження  та  сприятимє  розвитку  соціально 
орієнтованої ринковій економіки, прискорить європейську інтеграцію України. 

Висновки: 
Поперше, в Україні необхідність отримання і використання міжнародної технічної 

допомоги  обумовлена  важливістю  подальшого  демократичного  розвитку  держави  та 
забеспечення інтеграції національного законодавства в європейську правову систему; 

Подругє,  створення  належних  пільгових  умов  оподаткування  виконавців 
міжнародної технічної допомоги випливає з характеру цієї допомоги та визначенням ії 
основних  реципієнтів,  а  саме:  органів  державної  влади,  державних  та  комунальних 
підприємств;



ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ... 

301 

Потретє,  ефективність  функціонування  виконавців  програм  (проектів) 
міжнародної технічної допомоги та  їх діяльності в Україні пов’язані з визначенням їх 
законодавчого  статусу,  запроваджені  вже  заначенних  змін  в  національному 
законодавстві, а також забеспеченні реалізації державної політики у сфері економічного 
та технічного співробітництва між країнами. 
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Борисов Д.О. Правовые принципы налогообложения исполнителей программ 
международной технической помощи в Украине. 

В статье рассматривается статус исполнителя программ (проэктов) международной 
технической  помощи  в  контексте  нормативноправовых  актов  Украины. 
Анализируются  правовые  принципы  налогообложения  участников  реализации 
программ (проэктов) международной технической помощи, которую получают разные 
институции в Украине. 
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