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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Формування наукових підході до оптимізації податкового регулювання соціально-економічного
розвитку держави та окремих її складових, зокрема регіонів, юридичних і фізичних осіб є важливим
компонентом економічного управління, значним чинником суспільного добробуту й загального
розвитку. В умовах ринкової економіки податкова політика завжди розглядається як важливий регулятор
впливу – протидії негативним тенденціям сучасного ринку та стимулювання бажаних напрямів розвитку.
Одним із основних предметів регулювання в економіці виступає інвестиційна діяльність суб'єктів
підприємництва, а податки є основними важелями регулюючого впливу. Тому вивчення й узагальнення
теоретико-методичних засад та розробка практичних пропозицій щодо податкового регулювання
інвестиційної діяльності юридичних осіб належить до основних завдань вітчизняної фінансової науки.
У вітчизняній науковій літературі, зокрема, в роботі О.Д. Василика досліджуються історичні
передумови виникнення та розвитку концептуальних положень щодо податкового регулювання
діяльності суб'єктів підприємництва з боку держави [1, с. 60−66]. У роботі В.П. Захожай детально
розглянуто сутність і механізм реалізації податкової політики держави на мікроекономічному рівні та
обґрунтовано найважливіші заходи щодо більш ефективного впливу податків на формування доходів і
здійснення витрат юридичними особами в Україні [2, с. 120–135].
У роботах О.Д. Данілова, Н.П. Фліссака [3, с. 114−128], А.М. Соколовської [4, с. 45−56, 96−108,
216−225] сформульовано принципи, методи, способи та роль окремих податків і зборів у процесі
регулювання інвестиційної діяльності на мікроекономічному рівні, розглянуто існуюче вітчизняне
законодавство з податкового регулювання.
Проте, незважаючи на значне висвітлення питань щодо податкового регулювання, ще багато
аспектів проблеми не знайшли свого вирішення в існуючій соціально-економічній системі України. Це
особливо пов'язано з постійними змінами, що відбуваються в глобальній економіці, яка все більше
впливає на вітчизняну систему. Українська економіка дедалі все активніше інтегрується в
загальносвітові механізми господарювання. Це потребує нових досліджень, розробки нових підходів до
податкового регулювання, зокрема, інвестиційної діяльності.
У зв'язку з наведеними положеннями необхідно узагальнити й систематизувати наукові розробки
щодо сутності та інструментів податкового регулювання інвестиційної діяльності та запропонувати нові
підходи до сучасних податкових інструментів регулювання.
Основною метою дослідження є узагальнення теоретичних засад та визначення перспектив
використання інструментів податкового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Відповідно до
поставленої мети визначено такі завдання:
• уточнити поняття «податкове регулювання інвестиційної діяльності» та «інструмент
податкового регулювання інвестиційної діяльності»;
• систематизувати теоретико-методичні підходи до сутності й порядку застосування інструментів
податкового регулювання інвестиційної діяльності;
• показати вітчизняний досвід використання інструментів податкового регулювання в Україні та
встановити доцільність їх використання в соціально-економічній системі держави у майбутньому.
Поняття «податкове регулювання», що пов'язане з інвестиціями, можна знайти в роботі В.І.
Грушко і Л.О. Кошембар [5, с. 90]. При цьому автори дають таке визначення наведеному поняттю. «Під
податковим регулюванням інвестиційної активності 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 господарювання всіх форм власності,
досягнення рівноваги між попитом і пропозицією на інвестиційному ринку [5, с. 90]»
На нашу думку, це визначення достатньо ґрунтовне. Але воно не зовсім відповідає на поставлене
завдання. Перш за все потрібно вказати, що автори розглядають не податкове регулювання інвестиційної
діяльності, а тільки податкове регулювання інвестиційної активності. Ці визначення не є тотожними.
Інвестиційна діяльність більш загальне поняття ніж інвестиційна активність, а тому її визначення
потребує більш узагальненого підходу. По-друге, автори у своєму визначенні наполягають на те, що за
допомогою податкового регулювання можливо забезпечити рівноваги між попитом і пропозицією на
інвестиційному ринку. Однак це можливо лише за умови, що інші чинники, які впливають на

інвестиційну діяльність або інвестиційну активність суб'єктів підприємництва суттєво не впливають на
процеси інвестування.
На наш погляд, при визначенні поняття «податкове регулювання інвестиційної діяльності»
необхідно розглядати: по-перше, рівень податкового регулювання (макрорівень, мезорівень,
мікрорівень); по-друге, це не тільки система заходів, але і система організаційно-правового та
інформаційного забезпечення, без якого неможливо здійснити податкове регулювання інвестиційної
діяльності. Тому ми вважаємо, що визначення поняття «податкове регулювання інвестиційної
діяльності» можливо таке.
Податкове регулювання інвестиційної діяльності – це система фінансово-економічних,
організаційно-правових та інформаційних заходів, що здійснюється на макро-, мезо- і мікрорівні
державними і місцевими установами за допомогою різних податкових інструментів для забезпечення
можливості інвестування суб'єктами підприємництва в масштабах і термінах, які відповідають їх
інтересам та інтересам розвитку всього суспільства.
Суб'єктом податкового регулювання інвестиційної діяльності виступають державні установи й
організації, які від імені держави здійснюють відповідну податкову політику, застосовують різні методи,
способи та інструменти податкового впливу на інвестиційну діяльність суб'єктів підприємництва.
Податкове регулювання інвестиційної діяльності ґрунтується на відповідних податках чи зборах. Як
зазначає В.Є. Новицький: «Податки є не просто одним із економічних важелів, за допомогою яких
держава впливає на ринкову економіку ззовні, реалізуючі функції соціального балансування,
забезпечуючи певний перерозподільний мінімум і підтримуючи діяльність суспільних інститутів.
Податкова система в сукупності інструментів та регуляторно-владних інститутів є потужним механізмом
управління економікою в умовах ринку й забезпечення обраних пріоритетів розвитку [6, с.61]».
Податкове регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з допомогою комплексу
спеціальних інструментів. Під такими інструментами автори розуміють сукупність податків, зборів та
обов'язкових платежів, методів та способів їх застосування, розміри ставок оподаткування, податкову
базу, терміни та механізм сплати податків, податкове навантаження на дохід суб'єкта підприємництва,
пільги щодо оподаткування, системи державних перевірок реальності сплати податків.
Ключовою складовою щодо сучасного оподаткування є уточнення пріоритетів впливу. Податкова
система пов'язана зі станом справ у реальному секторі економіки, фінансів підприємств, власної
ресурсної бази. Тому необхідно впровадити таку модель податкової політики, яка сприяє пожвавленню
ділової активності й економічному зростанню.
З методологічної точки зору, принципово нові явища у підходах до оподаткування найбільшою
мірою пов'язані з двома ключовими змінами. Одна з них стосується необхідних змін у регулюванні
інвестиційних ресурсів, потоків капіталів і, відповідно, режимів комерційної діяльності, а інша – новацій
техногенного порядку, інформатизації соціально-економічної сфери як податкової бази і самого
механізму оподаткування. Боротьба за капітали набула зв'язків, з одного боку, з боротьбою за кадри як
носії капіталу (в інтелектуальній формі), а з другого – прагненням захопити контроль над
інформаційними масивами та технологіями. В обох випадках регулювання фінансових, капітальних
потоків є привабливим стимулом для інших видів стратегічних ресурсів, що створює додаткові
проблеми перед розробниками податкової політики держави на мікрорівні.
Предметом особливої уваги є багатоаспектні взаємозв'язки податкової політики та інновацій. Слід
зауважити, що науково-технічний прогрес, його фінансування і його ж вимоги до податкових,
інституціональних систем радикально змінюють кількісні та якісні критерії регулювання. Наголошуючи
на принциповій зміні підходів до оподаткування, які пов'язані з особливостями розвитку сучасної
глобальної економіки, застережемо таке. По-перше, за період активного впровадження інформаційних
технологій, в умовах сучасного НТП та інституціональних управлінських систем стали іншими
пріоритети, з'явилися нові цілі й методи державної економічної політики, відповідно до чого значно
змінилося податкове регулювання як елемент макроекономічного регулювання ринкової економіки. Подруге, технологічні реалії змінили податкову базу: зникли одні види економічної діяльності й виникли
інші, нові господарські процеси, причому в значно більших обсягах. По-третє, інформатизація змінила
саму систему оподаткування, комп'ютеризувала й удосконалила рутинні процеси, зробивши чимало
видів економічної діяльності прозорішими й доступнішими для контролю (водночас виникають і нові,
непідзвітні галузі господарської активності, яких не бачать навіть податківці).
Необхідність радикальної оптимізації системи вітчизняного оподаткування визнавали всі, проте
тривалий час на це не витрачали належних зусиль. І не дивно: в Україні взагалі не були погоджені між
собою різні компоненти ринкових реформ. Наприклад, структурні ринкові перетворення, політика
приватизації і залучення іноземних інвестицій мали різні швидкості, і спроби приватизувати навіть

великі об'єкти або здійснити масові продажі не супроводжувалися успіхами в налагодженні випуску
конкурентоспроможної, зокрема високотехнологічної продукції, а система податків, хоча й піддавалася
критиці, була малоефективна.
Високий рівень оподаткування виходить за всі розумні межі, перевищуючи часом валовий
прибуток суб'єктів підприємництва. Це не лише штовхало підприємства до приховування доходів,
прибутків і таке інше, а й руйнувало саму суспільну систему. Водночас необхідно зазначити, що
надлишковий рівень оподаткування був пов'язаний з тим, що в країні вже понад 17 років активно
процвітає корупція, яка не дає можливості встановити справедливі правові норми щодо оподаткування
господарської діяльності. У зв'язку з цим, відповідна частина підприємств забезпечила собі пільгові
умови оподаткування завдяки підтримці з боку відповідних державних службовців, депутатів, керівників
різних ланок державної та місцевої системи, правоохоронців і таке інше. Без вирішення проблеми
корупції в Україні неможливо забезпечити ефективне податкове регулювання в усіх регіонах держави.
На сучасному етапі розвитку країни необхідно прийняти Верховною Радою Податковий Кодекс,
який дасть змогу застосувати більш досконалі інструменти податкового регулювання інвестиційної
діяльності. В практику оподаткування необхідно запровадити також один з найважливіших податків –
податок на нерухомість. Цей податок повинен сплачуватися як фізичними, так і юридичними особами.
Але юридичні особи повинні платити податок на нерухомість у таких розмірах, щоб стимулювати
підприємців більш ефективно використовувати своє майно. Чим більш старі основні засоби
використовують суб'єкти господарювання, тим більший рівень податку повинні вони сплачувати. Це
дозволить суттєво покращити інвестиційну активність власників і керівництва підприємств, запровадити
нові технології, підвищити масштаби виробництва і продуктивності праці, а в цілому забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Таким чином, формування ефективної податкової системи для України є запорукою підвищення
ефективності податкового регулювання інвестиційної діяльності. В Україні доцільно використовувати
різні методи й інструменти податкового впливу на господарську, зокрема інвестиційну діяльність. Проте
найбільший результат можливо досягти, якщо в країні буде прийнято і впроваджено Податковий Кодекс,
що дасть можливість більш обґрунтовано і стабільно здійснювати оподаткування юридичних і фізичних
осіб, не змінюючи фіскальні правила на протязі 5 років. Тільки таких умов основні бізнес-структури
зможуть забезпечити відповідний рівень розвитку.
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