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Постановка проблеми. На сьогодні в Україні все 
більшої актуальності набуває проблема створення 
ефективної системи оподаткування, яка була б здат-
на забезпечити відповідний рівень стимулювання ін-
вестиційно-інноваційної діяльності. При цьому по-
даткове стимулювання інвестиційно-інноваційної 
активності повинно стати важливою складовою дер-
жавної інвестиційної політики. У зв’язку з цим по-
стає необхідність дослідження механізму державного 
впливу на формування та стимулювання розвитку ін-
вестиційно-інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням впливу податків на обсяги інвестиційної діяль-
ності присвячено чимало наукових праць вітчизняних 
економістів. В. Коваленко розглядає можливості удо-
сконалення податкової політики стимулювання інвес-
тиційної діяльності в Україні. Є.І. Бойко та В.П. Мі-
кловда в своїх працях виділяють основні напрямки 
підвищення ефективності інвестиційної діяльності, 

зокрема і завдяки ефективному впливу на неї подат-
ків. М.І. Стегней серед регуляторів інвестиційної ді-
яльності виділяє податки як інструменти підвищення 
або пригнічення інвестиційної активності залежно від 
кон’юктури інвестиційного ринку. Також питанням 
регулювання інвестиційної діяльності за допомогою 
податкових важелів присвячено роботи А.П. Гайдуць-
кого, В.І. Грушка, які виділяють інструменти подат-
кового регулювання інвестиційної активності. 

Стратегічні орієнтири податкового стимулювання 
інвестиційних процесів на регіональному рівні окрес-
лює О. Мітал та інші сучасні економісти. Разом з тим 
не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми 
з’ясовані і отримали належне обґрунтування. Тому 
складність даного питання та ряд специфічних ас-
пектів вимагають подальших наукових пошуків.

Постановка завдання. Здійснити аналіз наявних 
податкових важелів впливу на активізацію інвести-
ційної діяльності, дослідити складові, що формують 
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податкову політику держави в сфері інвестування та 
на основі отриманих результатів сформулювати ви-
сновки щодо виокремлення ефективних інструментів 
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 
в аспекті впливу податкової системи для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Подат-
кова підтримка – це ефективний інструмент держав-
ного впливу на інвестиційну діяльність. 

Кожна країна прагне врегулювати економіку з 
метою захисту її від циклічних криз та забезпечення 
стійкого економічного зростання. Щоб покращити 
становище в економіці, необхідна наявність інвести-
ційного інтересу та, звичайно, коштів, що забезпе-
чили б перехід господарства країни із занепаду до 
стабільного і розвиненого існування. Отже, одним 
із основних предметів регулювання в економіці ви-
ступає інвестиційна активність суб’єктів господарю-
вання, а важелів регулюючого впливу – податкова 
система.

Тому головним напрямком в інвестиційній діяль-
ності, яким держава може ефективно керувати, за-
лишається податкове стимулювання.

Зазначимо, що під податковим регулюванням 
інвестиційної діяльності слід розуміти здійснення 
державою з допомогою механізмів оподаткування 
певних заходів, спрямованих на поліпшення умов 
інвестування, зокрема на впорядкування обсягів, 
якості й напрямів інвестування суб’єктів господарю-
вання всіх форм власності. Відповідно, суб’єктом по-
даткового регулювання виступає держава, об’єктом 
– інвестиційна діяльність індивідуальних та інсти-
туціональних інвесторів будь-яких форм власності й 
організаційно-правових форм господарювання [1].

В свою чергу, потрібно досягнення рівноваги між 
попитом та пропозицією на інвестиційному ринку. 
Така рівновага може досягатися шляхом стимулю-
вання інвестицій (коли попит перевищує пропозицію 
інвестиційних ресурсів), стримування інвестиційної 
активності (якщо спостерігається надлишок пропо-
зиція) та стабілізацією інвестиційних потоків (у разі 
високої варіативності інвестування в короткі про-
міжки часу). 

Слід відзначити і те, що регулювання здійснюєть-
ся за допомогою комплексу спеціальних інструмен-
тів [2]. Під таким інструментами слід розуміти змі-
ну елементів податку або реформування податкової 
системи країни з метою підвищення або пригнічення 
інвестиційної активності залежно від кон’юктури ін-
вестиційного ринку. 

Водночас державне регулювання інвестиційної 
активності стає можливим завдяки зміні суб’єктів і 
об’єктів оподаткування, податкової бази, податкової 
ставки, джерела сплати податку, податкового періо-
ду тощо [3].

Найважливішим елементом цього переліку є по-
даткова ставка, зниження, підвищення або диферен-
ціація якої для різних видів діяльності, суб’єктів 
господарювання чи територіальних одиниць впливає 
на умови інвестування.

 Зменшення податкової ставки має позитивний 
вплив на діяльність підприємств, а це призводить до 
підвищення інвестиційної активності. При застосу-
ванні такого інструменту, як підвищення податко-
вих ставок необхідно ретельно обґрунтувати спів-
відношення ставки податку і очікуваної динаміки 
інвестиційної активності, а також розв’язання про-
блем імовірного профіциту державного бюджету. 

Ще одним важливим елементом, із допомогою 
якого здійснюється регулювання інвестиційної ак-
тивності, є база оподаткування. Науковці часто за-

уважують, що саме податкова база, а не ставка, є 
вирішальною складовою у визначенні податкового 
платежу, а, отже, має сильний регулюючий вплив. 
Інструментами такого впливу на інвестиційну актив-
ність є звуження, розширення або диференціація по-
даткової бази для різних видів діяльності або плат-
ників податків.

Звуження бази оподаткування здійснюється 
шляхом виключення з неї певних видів доходів, 
розширення складу валових витрат та ін. способи. 
В Україні звуження бази оподаткування податком 
на прибуток здійснюється шляхом виключення з 
її складу валових доходів емісійного доходу, вклю-
чення до складу валових витрат суми коштів, вико-
ристаних на формування страхових резервів тощо. 
У перспективі зазначений інструмент може викорис-
товуватись лише в окремих випадках, зокрема для 
стимулювання інновацій. Розширення бази оподат-
кування зазвичай відбувається внаслідок зростання 
обсягів підприємницької діяльності, зменшення ви-
падків ухилення від оподаткування та скасування 
окремих видів пільг.

Диференціація бази оподаткування для окремих 
видів діяльності або платників податків покликана 
не так вплинути на загальні обсяги інвестицій у еко-
номіці, як оптимізувати розподіл капіталу між її га-
лузями. Вона здійснюється шляхом вирізнення бази 
оподаткування для різних видів діяльності або окре-
мих продуктів, платників і т.д.

Традиційними методами податкового регулю-
вання, а особливо прибуткового, вважаються два 
основних інструменти податкової системи: ставки і 
пільги. Якщо їх порівняти між собою як податко-
ві підйоми, то можна стверджувати, що ставки здій-
снюють загальний (прямий) вплив на економіку, а 
податкові пільги – це цільовий стимулюючий, тобто 
непрямий вплив. Поєднання таких інструментів ак-
тивно використовується як засіб впливу на інвести-
ційний процес.

Податкове регулювання може здійснюватися з до-
помогою диференціації умов оподаткування для різ-
них платників, зокрема через звільнення деяких ка-
тегорій суб’єктів господарювання від сплати певних 
податків та надання дозволів на застосування спро-
щених режимів оподаткування [4].

В свою чергу, у зв’язку з імовірністю виникнен-
ня дефіциту обігових коштів у процесі реалізації ін-
вестиційних проектів великого значення набувають 
інструменти регулювання інвестиційної активності 
через встановлення оптимальних термінів сплати 
податків. Таке регулювання, на дкмку В.І. Грушко 
зазвичай не веде до зниження податкового наванта-
ження, зате надає платникам можливість підвищити 
свою маневреність щодо формування й використан-
ня оборотних активів, адже податок може сплачу-
ватись до, під час та після завершення події або гос-
подарської операції, яка підлягає оподаткуванню, а 
також із відстроченням терміну сплати податкового 
зобов’язання [5].

Водночас такий інструмент податкового стимулю-
вання інвестиційної активності, спрощення порядку 
ведення податкового обліку і складання звітності на-
дає платникам можливість заощаджувати кошти на 
адміністративних витратах, оплаті консультативних 
послуг. Як правило, його застосування веде до під-
вищення інвестиційної і загалом підприємницької 
активності.

Одним з найважливіших важелів, які можуть 
вплинути на інвестування, є механізм оподаткуван-
ня прибутку підприємств. 
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Більшість інвестицій в економіці здійснюється 
суб’єктами господарювання. Підприємства здійсню-
ють інвестицій використовуючи прибуток, який за-
лишається після виплати дивідендів. Суб’єкт госпо-
дарювання отримує прибуток в результаті діяльності 
пов’язаної з виробництвом та збутом продукції, яка 
має забезпечувати отримання доходів, достатніх для 
відшкодування витрат виробництва й обігу та отри-
мання певного прибутку. В Україні для визначен-
ня доходу підприємств застосовується метод нара-
хувань. До інших доходів підприємства належать: 
отримана орендна плата за майно, надане у тимча-
сове користування іншим особам; дооцінка вартос-
ті запасів матеріальних цінностей, що знаходяться 
на складі підприємства; дохід від зростання курсу 
валюти, якою володіє підприємство на банківських 
рахунках.

Концепція реформування податкової системи 
України, передбачає проведення цілісної та систем-
ної реформи у сфері оподаткування підприємств, 
виходячи із стратегічної мети – побудови конку-
рентоспроможної ринкової економіки та інтеграції 
у європейське співтовариство. Для досягнення по-
ставлених цілей пріоритетного значення набуває 
використання податкової системи для активізації 
інвестиційної діяльності. Разом з тим чинний меха-
нізм оподаткування прибутку, що володіє найбільш 
суттєвими регулятивно-стимулюючими характерис-
тиками, сьогодні не відповідає пріоритетам стра-
тегічного курсу. Тому ми погоджуємось з думкою  
О. Мітал стосовно того, що у зв’язку з цим особливо-
го значення набуває вдосконалення цього механізму 
з метою підвищення ефективності його впливу на ін-
вестиційну діяльність підприємств [6].

На нашу думку, стимулювання прибутку під-
приємств є досить важливим для держави, тому що 
якщо буде розвиватися підприємницька діяльність, 
то буде розвиватися і держава. Тобто чим прибутко-
віше підприємство, тим більше воно зможе сплачува-
ти податків. У свою чергу, українська держава ще й 
досі залишається далеко позаду в своєму технологіч-
ному розвитку порівняно з багатьма країнами світу. 
Тому задля покращення рівня економічного розви-
тку їй слід звернутися до досвіду та напрацювань ін-
ших країн у відповідних галузях, формулюючи при 
цьому власну стратегію розвитку.

Отже, головною метою податкового регулювання 
є стимулюючий або стримуючий вплив на ті госпо-
дарські процеси, які відбуваються в державі. При 
цьому визначається вимога: податкове регулювання 
повинно бути економічно доцільним, обґрунтованим 
та виваженим. По своїй суті – це найбільш мобіль-
ний елемент всієї системи податкового менеджменту 
та досить ефективний важіль впливу на економічний 
стан підприємства так і держави в цілому. Головною 
складовою частиною податкового регулювання є сис-
тема податкових пільг. На сьогодні податкові пільги 
вважаються суперечливим інструментом державного 
регулювання економіки, користуватися яким треба 
дуже обережно, так як вони викликають негативні 
наслідки. Такі як викривлення у розподіл ресурсів, 
створюючи переваги для одних видів економічної ді-
яльності перед іншими і впливаючи тим самим на 
відносні ціни; призводять до ускладнення податко-
вого законодавства; спричиняють збільшення адмі-
ністративних витрат, пов’язаних із контролем за до-
триманням податкового законодавства; спричиняють 
нерівномірний розподіл податкового тягаря і поси-
люють, таким чином, несправедливість в оподатку-
ванні. Крім того, податкові пільги сприяють ухи-

ленню від сплати податків; породжують ланцюгову 
реакцію боротьби інших галузей і суб’єктів господа-
рювання за пільги, спонукаючи останніх використо-
вувати наявні ресурси не на підвищення ефективнос-
ті господарювання, а на лобіювання своїх інтересів 
в уряді і парламенті з метою отримання податкових 
пільг; мають низьку адресність і виходять за межі 
початкових цілей їх надання.

Досліджуючи дану проблему, відмітимо, що реа-
лізація політики надання податкових пільг завжди 
супроводжується значними економічними ризиками, 
що обумовлені неточністю оцінок відхилень від опти-
муму. У разі відсутності точної інформації державне 
втручання в ринкові умови господарювання негатив-
но впливатиме на використання ресурсів економіки 
та суспільний добробут. Для цього представники ор-
ганів державної влади повинні мати у своєму розпо-
рядженні повну інформацію про поточні прогнози й 
показники попиту та пропозиції на ринках товарів і 
факторів виробництва.

Щоб створити і ефективно використовувати по-
тенціал інвестиційно-інноваційного розвитку еко-
номіки України, необхідно сформувати систему 
ефективного податкового стимулювання інвестицій-
но-інноваційної діяльності. І одним з найсуттєвіших 
засобів впливу на інвестиційно-інноваційний клімат 
є Податковий кодекс [7].

Так, Податковий кодекс передбачає відновлення 
спеціального режиму оподаткування для суб’єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні про-
екти на основі інноваційних технологій, пов’язаних 
з модернізацією діючих та створенням нових вироб-
ництв (підприємств). Крім того, Кодекс передбачає 
відновлення спеціального режиму оподаткування 
для технологічних парків. Податковий кодекс також 
переслідує мету унормувати використання такого 
стимулюючого інструменту, як інвестиційно-інно-
ваційний податковий кредит та закріплення низки 
інших законодавчих норм, важливих з точки зору 
стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів в 
національній економіці.

Також відповідний розділ Кодексу передбачає ви-
користання у вітчизняній практиці господарювання 
низки популярних у розвинутих країнах світу подат-
кових інструментів, а саме: 

– інвестиційного податкового кредиту;
– оновлення основних фондів за прискореним ме-

тодом амортизації; 
– зменшення або тимчасове скасування податку 

на прибуток та ПДВ для підприємств і технопарків 
при реалізації інноваційних проектів та ввезенні ви-
сокотехнологічного обладнання для реалізації відпо-
відних проектів тощо. 

І, що важливо, Податковий кодекс України пе-
редбачає чіткі та різноманітні штрафні санкції для 
суб’єктів господарювання в разі не цільового вико-
ристання наданих пільг. Також істотним здобутком 
для вітчизняної економіки стане поетапне зменшен-
ня податкового тягаря, а це, в свою чергу, сприятиме 
підприємницькій діяльності у цілому.

Стане серйозним здобутком державного регулю-
вання інвестиційно-інноваційних процесів повер-
нення Кодексом системи надання податкових пільг 
суб’єктам інноваційної діяльності та підвищення 
питомої ваги пільг, які забезпечують сприятливий 
інвестиційний клімат. В свою чергу, більш ради-
кальних змін у Податковому кодексі потребують по-
ложення, які спрямовані на пожвавлення інвестицій-
но-інноваційної активності технопарків, насамперед 
тих, на базі яких розробляються і здійснюються про-
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екти в пріоритетних сферах національної економіки. 
Для цього необхідно застосувати принцип диферен-
ціації податкового стимулювання.

В цілому аналіз норм Податкового кодексу, які 
присвячені податковому стимулюванню інвестицій-
но-інноваційної діяльності в Україні, дозволяє нам 
стверджувати, що останні, з одного боку, включили 
в себе раніше скасовані або діючі положення законо-
давчих актів, які стосувалися інноваційної сфери, а 
з іншого, – включили в себе низку податкових важе-
лів, ефективність яких доведена іноземним досвідом. 

Вважаємо, що підвищення ефективності податко-
вого стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності варто розглядати не лише як спосіб формуван-
ня державних доходів, а, перш за все, як інструмент 
регулювання економічних відносин, який поклика-
ний забезпечувати інтенсивний господарський розви-
ток країни на основі досягнення на її території пев-
ного рівня інвестиційно-інноваційної активності. 

Раціональним та логічним, на нашу думку є до-
свід європейських країн у застосуванні механізму по-
даткової пільги, яка передбачає вилучення від опо-
даткування частини прибутку компаній шляхом її 
зарахування до неоподатковуваних резервних фондів 
з метою фінансування в майбутньому визначеного 
кола потреб. Один з основних напрямів застосуван-
ня цієї пільги – створення резерву для здійснення 
інвестицій.

До переваг інвестиційної пільги у формі резервів 
слід віднести:

– адаптованість механізму пільги для вибіркового 
і загального підходу при застосуванні;

– стимулювання підприємств до реінвестування 
прибутку, з одночасним забезпеченням потреб у роз-
ширеному відтворенні. При цьому, на відміну від 
інших інвестиційних податкових пільг, механізм 
резерву здатен забезпечити пряму мотивацію до ін-
вестування;

– створення опосередкованої зацікавленості під-
приємств, оскільки на етапі формування резерву 
збільшується оборотний капітал, що сприяє прирос-
ту масштабів діяльності, а також прискорює темпи 
нагромадження фінансових ресурсів для інвестицій.

Що ж до української практики, то прийнятий  
2 грудня 2010 р. Податковий кодекс значно в деяких 
аспектах погіршив ситуацію податкового стимулю-
вання інвестиційно-інноваційної діяльності. 

З метою підвищення ефективності податкової 
політики стимулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності доцільно внести зміни у прийнятий По-
датковий кодекс і запровадити інвестиційний подат-
ковий кредит, який був передбачений у проекті, од-
нак в остаточній його редакції його проігнорували.

Загальним принципом надання підприємствам 
України податкових кредитів на інвестиційні цілі є 
узгодження величини зазначеної податкової пільги з 
масштабами прояву новаторської активності та гли-
биною, революційністю запроваджуваних суб’єктами 
господарювання прогресивних нововведень. Це пе-
редбачає, у свою чергу, застосування диференційо-
ваного підходу з боку держави до організацій, які 
впроваджують інновації.

Ми підтримуємо думку, що на нинішній день в 
Україні вкрай важливою постає потреба розробки 
обґрунтованого механізму надання інвестиційно та 

інноваційно активним підприємствам податкових 
кредитів та різного роду пільг і можливе зниження 
ставки податку на прибуток, що закріпив би потен-
ційні об’єкти впливу такої податкової пільги безпо-
середньо в законодавстві країни [2; 4; 5].

Основні преваги такого механізму полягають у 
тому, що:

– по-перше, у силу автоматизму дії відповідної 
законодавчої норми підприємства, що впроваджують 
прогресивні інновації, стають об’єктами впливу за-
значеної податкової пільги незалежно від волі чинов-
ників;

– по-друге, на відміну від практики індивідуаль-
ного підходу до надання податкових кредитів інно-
ваційно та інвестиційно активним підприємствам, 
забезпечується комплексний підхід до вирішення 
цього завдання (коли податкова пільга застосовуєть-
ся не до тих чи інших конкретних суб’єктів господа-
рювання, інтереси яких часто можуть лобіюватись, а 
щодо підприємств, які відповідають чітко встановле-
ним для цього законодавством вимогам).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ефек-
тивними інструментами стимулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності в аспекті впливу податкової 
системи для України є такі:

– варто було б розширити перелік податків, за ра-
хунок яких може бути виданий інвестиційний подат-
ковий кредит, зокрема, у цей перелік можна вклю-
чити акцизи, податок на додану вартість і податок на 
видобуток корисних копалин;

– одночасно доцільно встановити терміни надан-
ня інвестиційного податкового кредиту, які б відпо-
відали терміну окупності інвестиційного проекту на 
основі укладення відповідних договорів із податко-
вими органами;

– не менш важливим є створення неоподаткову-
ваного резерву, який є менш відомою формою по-
даткової пільги порівняно з іншими, що можуть за-
стосовуватися в системі прибуткового оподаткування 
юридичних осіб (прискорена амортизація, знижена 
ставка оподаткування, податковий кредит і знижка).

Запропоновані ефективні інструменти податково-
го стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності могли б активізувати інвестиційно- інновацій-
ну діяльність в Україні. 
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