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Проаналізовано чинне податкове законодавство в рамках фінансового регулювання інвес-

тиційної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано концепцію фінансового регулю-
вання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування.
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I. Вступ0

Відповідно до Концепції Державної ці-
льової економічної програми розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2011–2015 рр., осно-
вними причинами виникнення проблеми ни-
зької інвестиційної активності є:
– несприятливі умови для інвестування,

зокрема, недосконале законодавство з
питань захисту права власності, адмініс-
трування податків, отримання у влас-
ність земельних ділянок, провадження
підприємницької діяльності та здійснен-
ня контролю за нею;

– недостатній рівень державної підтримки
інвестиційної діяльності, неналежним
чином розвинута система підготовки ін-
вестиційних програм і проектів для на-
дання державних інвестицій;

– нерозвинутість інвестиційного ринку й
інфраструктури;

– відсутність дієвих механізмів державно-
приватного партнерства в інвестуванні.
У зв’язку з тим, що одна з причин низької

інвестиційної активності вітчизняних суб’єк-
тів господарювання пов’язана з оподатку-
ванням, доцільним є розробити рекоменда-
ції щодо фінансового регулювання інвести-
ційної діяльності в економіці України в кон-
тексті оподаткування.

Проблеми інвестиційного розвитку з по-
зицій податкового реформування перебу-
вають у центрі уваги вітчизняних фахівців:
розглядаються досвід зарубіжних країн що-
до напрямів державної підтримки процесів
інвестування й особливості формування
інвестиційного клімату (О. Кириченко, Г. Ма-
зур, О. Марченко, С. Онишко, С. Поважний,
Ф. Поклонський, Н. Присяжнюк, О. Сич, О. Чи-
лікін, М. Чумаченко, А. Яценко), податкові
аспекти регулювання інвестиційних процесів
(А. Антонов, В. Вишневський, О. Вієцька,
В. Зянько, Ю. Іванов, С. Каламбет, Т. Ко-
сова, Д. Пономаренко, О. Чорна, А. Щерба).
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Питання взаємодії податкової та інвестицій-
ної політики висвітлювалися у працях зару-
біжних учених О. Багінова, З. Боди, М. Бо-
лингера, В. Бочарова, К. Занга, В. Коссова,
Б. Лау, С. Нікітіна, А. Трошина, К. Хассетта
та інших дослідників. Разом з тим у науковій
літературі недостатньо уваги приділено пи-
танню вдосконалення податкових інструме-
нтів фінансового регулювання інвестицій,
впровадження в господарську діяльність су-
б’єктів економічних відносин інвестиційного
податкового кредиту та оцінювання впливу
інструментів податкової політики на інвес-
тиційну діяльність підприємств.

II. Постановка завдання
Мета статті – обґрунтування концепції

фінансового регулювання інвестиційної дія-
льності в економіці України в контексті опо-
даткування.

III. Результати
А. Щерба відзначає: “Податкове стиму-

лювання інвестиційної активності здійсню-
ються за допомогою комплексу спеціальних
інструментів. Під такими інструментами ми
розуміємо зміну елементів податку чи рест-
руктуризацію податкової системи країни з
метою підвищення або пригнічення інвести-
ційної діяльності залежно від кон’юнктури
інвестиційного ринку” [1].

Як відзначалося раніше, регулювання ін-
вестиційної діяльності в економіці України в
контексті оподаткування, як і в будь-якій ін-
шій країні, може бути спрямовано на:
– зниження ставки податку;
– удосконалення системи податкової амор-

тизації;
– надання інвестиційно спрямованих по-

даткових пільг.
Зниження ставки податку на прибуток.

П. 10 підрозділу 4 “Особливості справляння
податку на прибуток підприємств” Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України [2] передбачено поетапне зниження
ставки податку на прибуток (рис. 1).
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Рис. 1. Зміна ставки податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового кодексу України
Джерело: власна розробка автора

з 1 квітня 2011 р. до 31 грудня 2011 р. включно – 23%;
з 1 січня 2012 р. до 31 грудня 2012 р. включно – 21%;
з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно – 19%;

з 1 січня 2014 р. – 16%.

На думку окремих авторів, такий підхід ви-
значається “позитивним кроком податкової
реформи, оскільки він веде до поліпшення
умов та результатів діяльності, покращення
інвестиційного середовища” [3, с. 326].

Проте, як відзначають Т. Мединська та
Р. Корзун: “Базова ставка податку на прибу-
ток розміром 25%, яка діяла в Україні до
1 квітня 2011 р., створює відчутне податкове
навантаження. І все ж такий показник не
можна кваліфікувати як один з найвищих у
світі. Навпаки, у більшості країн світу пода-
ток на прибуток корпорацій змінюється в
межах 20–30%” [4, с. 308].

Розвиваючи свою ідею, автори дійшли
висновку, що: “… саме по собі зменшення
ставки податку на прибуток та сумнівна
практика пільг, які мають місце в Україні, не
є гарантіями економічного зростання. Істо-
тне зниження ставок податку на прибуток
юридичних осіб стало одним із головних
“козирів” Податкового кодексу. Однак до-
кладніший аналіз показує, що відсотки ви-
рішують далеко не все, і формальне скоро-
чення податкового навантаження на під-
приємства не означає появу серйозних ін-
вестиційних стимулів. Для реального сти-
мулювання інвестиційного клімату потрібно
провести значно глибші реформи та вико-
ристати напрацьований світовий досвід” [4,
с. 312].

Прискорена амортизація. Амортизація є
одним із найпоширеніших інструментів сти-
мулювання інвестиційної діяльності підпри-
ємств. Це пояснюється тим, що вона, разом
з прибутком підприємств, виступає внутрі-
шнім джерелом їх фінансування.

Відповідно до Податкового кодексу Ук-
раїни, амортизації підлягають:

– витрати на придбання основних засобів
для використання в господарській дія-
льності;

– витрати на самостійне виготовлення
(створення) основних засобів для викори-
стання в господарській діяльності, у тому
числі витрати на оплату заробітної плати
працівникам, які були зайняті на виготов-
ленні (створенні) основних засобів;

– витрати на проведення ремонту, реконст-
рукції, модернізації та інших видів поліп-
шення основних засобів, що перевищують
10% сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів, які підлягають
амортизації, на початок звітного року;

– витрати на капітальне поліпшення зем-
лі, не пов’язане з будівництвом, а саме
іригацію, осушення та інше подібне капі-
тальне поліпшення землі;

– капітальні інвестиції, отримані платни-
ком податку з бюджету, у вигляді цільо-
вого фінансування на придбання (ство-
рення) об’єкта інвестування (основного
засобу, нематеріального активу) за умо-
ви визнання доходів пропорційно до су-
ми нарахованої амортизації за таким
об’єктом;

– сума переоцінки вартості основних за-
собів тощо.
Витрати, що підлягають податковій амо-

ртизації, визначені п. 144.2–144.3 Податко-
вого кодексу України.

У табл. 1 подано класифікацію об’єктів
основних засобів та мінімально допустимі
строки їх корисного використання.
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Таблиця 1
Класифікація об’єктів основних засобів та мінімально

допустимі терміни їх корисного використання
Групи Мінімально допустимі терміни

корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки –
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом 15

група 3 – будівлі 20
споруди 15
передавальні пристрої 10
група 4 – машини та обладнання 5
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку
інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, ви-
трати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визна-
ються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутато-
ри, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного жив-
лення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефо-
ни (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує
2500 гривень

2

група 5 – транспортні засоби 5
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4
група 7 – тварини 6
група 8 – багаторічні насадження 10
група 9 – інші основні засоби 12
група 10 – бібліотечні фонди –
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи –
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5
група 13 – природні ресурси –
група 14 – інвентарна тара 6
група 15 – предмети прокату 5
група 16 – довгострокові біологічні активи 7

Джерело: [2].

Податковим кодексом України передба-
чено такі методи нарахування амортизації:
– прямолінійний – річна сума амортизації

визначається діленням вартості, яка
амортизується, на строк корисного ви-
користання об’єкта основних засобів;

– зменшення залишкової вартості – річна
сума амортизації визначається як добу-
ток залишкової вартості об’єкта на по-
чаток звітного року або первісної вар-
тості на дату початку нарахування амо-
ртизації та річної норми амортизації.
Річна норма амортизації (у відсотках)
обчислюється як різниця між одиницею
та результатом кореня ступеня кількос-
ті років корисного використання об’єкта
з результату від ділення ліквідаційної
вартості об’єкта на його первісну вар-
тість;

– прискореного зменшення залишкової
вартості – річна сума амортизації ви-
значається як добуток залишкової вар-
тості об’єкта на початок звітного року
або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної нор-
ми амортизації, яка обчислюється від-
повідно до строку корисного викорис-
тання об’єкта і подвоюється; застосо-
вується лише при нарахуванні аморти-
зації до об’єктів основних засобів, що

входять до груп 4 (машини та облад-
нання) та 5 (транспортні засоби);

– кумулятивний – річна сума амортизації
визначається як добуток вартості, яка
амортизується, та кумулятивного кое-
фіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт роз-
раховується діленням кількості років,
що залишаються до кінця строку корис-
ного використання об’єкта основних за-
собів, на суму кількості років його кори-
сного використання;

– виробничий – місячна сума амортизації
визначається як добуток фактичного
місячного обсягу продукції (робіт, по-
слуг) та виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчис-
люється діленням вартості, яка аморти-
зується, на загальний обсяг продукції
(робіт, послуг), який підприємство очі-
кує виробити (виконати) з використан-
ням об’єкта основних засобів.
У табл. 2 узагальнено методи нараху-

вання амортизації відповідно до групи
об’єкта основних засобів.

Як видно з табл. 2, вітчизняним суб’єк-
там господарювання надано право само-
стійно обирати методи нарахування амор-
тизації та певною мірою терміни її нараху-
вання.
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Таблиця 2
Методи нарахування амортизації відповідно до груп об’єктів

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Методи нарахування податкової амортизації

Група прямолінійний зменшення
залишкової вартості

прискореного зменшення
залишкової вартості кумулятивний виробничий

1 – – – – –
2 + + – + +
3 + + – + +
4 + + + + +
5 + + + + +
6 + + – + +
7 + + – + +
8 + + – + +
9 + – – – +
10
11

Використовується один із методів, встановлених
п. 145.1.6 Податкового кодексу України

12 + – – – +
13 – – – – –
14 + – – – +
15 + – – – +
16 + + – + +
Джерело: [5, с. 124].

Проте досвід США показує, що лібералі-
зація правил нарахування податкової амор-
тизації не може привести до активізації ін-
вестиційної діяльності суб’єктів господарю-
вання, адже вони надто довго та безініціа-
тивно реагують на такі заходи. Більш ефек-
тивним могло б стати встановлення на за-
конодавчому рівні лише прискорених мето-
дів нарахування амортизації для активної
частини основних засобів з низьким строком
її нарахування.

У цьому контексті ефективною також мо-
же стати ідея, яка останнім часом вислов-
люється у вітчизняній науковій літературі та

полягає в тому, щоб розділити податкову
амортизацію на дві складові:
– нейтральну – у вигляді нейтральних

норм податкової амортизації для всіх
без винятку суб’єктів господарювання;

– стимулюючу – у вигляді інвестиційної
податкової знижки для інвестиційно ак-
тивних прибуткових підприємств [6; 7].
Інвестиційно спрямовані податкові пі-

льги. На сьогодні діють три основні норма-
тивно-правові акти, які впроваджують значні
пільги для підприємств пріоритетних галу-
зей економіки (табл. 3).

Таблиця 3
Нормативно-правове забезпечення стимулювання
інвестиційної діяльності підприємств в Україні

Нормативно-правовий акт Що регламентує
Закон України “Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з ме-
тою створення нових робочих місць”

Регулює критерії надання пільг та загальні питання
адміністративних процедур

Закон України “Про внесення змін до Митного коде-
ксу України”

Впроваджує окремі податкові пільги для підпри-
ємств, які задовольняють встановленим законо-
давством критеріям та робить інвестиційну діяль-
ність привабливою з фінансової точки зору

Закон України “Про внесення змін до розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу Украї-
ни щодо особливостей оподаткування суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проек-
ти у пріоритетних галузях економіки”

Впроваджує окремі податкові пільги для підпри-
ємств, які задовольняють встановленим законо-
давством критеріям та робить інвестиційну діяль-
ність привабливою з фінансової точки зору

Джерело: власна розробка автора.

Відповідно до Закону України “Про сти-
мулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою ство-
рення нових робочих місць”, “пріоритетна
галузь економіки” – це будь-яка галузь еко-
номіки, спрямована на виробництво високо-
технологічної конкурентоспроможної та еко-
логічно чистої продукції та надання високо-
якісних послуг, за умови, що така індустрія:
– (і) реалізує (сприяє реалізації) держав-

ної політики щодо розвитку виробничого
та експортного потенціалу України;

– (іі) створює нові робочі місця.

Підприємство має право на застосування
встановлених законодавством пільг, якщо
воно відповідає таким вимогам:
– інвестиційний проект підприємства за-

тверджено Кабінетом Міністрів України;
– розмір інвестицій становить більш ніж

3 млн євро (для суб’єктів середнього та
малого підприємництва, що мають намір
застосовувати пільги, цей розмір стано-
вить 1 млн та 0,5 млн євро відповідно);

– кількість створених нових робочих місць
для працівників перевищує 150 (50 та
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25 для суб’єктів середнього й малого
підприємництва відповідно);

– середня заробітна плата працівників не
менш як у 2,5 раза перевищує розмір
мінімальної заробітної плати.
Закон України “Про внесення змін до

розділу XX “Перехідні положення” Податко-
вого кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб’єктів господарювання, які
реалізують інвестиційні проекти у пріорите-
тних галузях економіки” впроваджує такі по-
даткові пільги для затверджених інвестицій-
них проектів підприємств у пріоритетних
галузях економіки:

1. Знижені ставки податку та звільнення
від оподаткування, тобто прибуток, отрима-
ний від реалізації затвердженого інвести-
ційного проекту, підлягає оподаткуванню за
такими ставками:

з 1.01.2013 р. до 31.12.2017 р. – 0%;
з 1.01.2018 р. до 31.12.2022 р. – 8%.
з 1.01.2023 р. – прибуток, отриманий

внаслідок реалізації затверджених інвести-
ційних проектів, оподатковуватиметься за
загальною ставкою податку на прибуток під-
приємств (яка з 1 січня 2014 р. буде стано-
вити 16%).

2. Прискорена амортизація, тобто до не-
рухомості та капітальних витрат на поліп-
шення земель, що використовуються у від-
повідному інвестиційному проекті, може бу-
ти застосовано амортизацію методом при-
скореного зменшення залишкової вартості.

Проте існують певні обмеження щодо за-
стосування зазначених податкових пільг:
– пільги застосовуються лише до затвер-

джених інвестиційних проектів – підпри-
ємство має вести окремий фінансовий і
податковий облік результатів діяльності
у межах інвестиційного проекту; будь-
яка інша діяльність компанії не може
підпадати під дію зазначених пільг;

– сума податкових пільг, наданих підпри-
ємству, не може перевищувати обсяг ін-
вестицій, фактично здійснених таким
суб’єктом господарювання, – коли сума
наданих пільг досягає обсягу інвестицій,
застосування пільг припиняється;

– суми коштів, не сплачених до бюджету,
мають бути використані на визначені ці-
лі: реінвестування у проект з метою
розширення виробництва, впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій тощо.
Закон України “Про внесення змін до Ми-

тного кодексу України” передбачає звіль-
нення від оподаткування ввізним митом ім-
порту устаткування та комплектуючих виро-
бів до нього з метою реалізації затвердже-
них інвестиційних проектів, за умови, що
вони:
– не виробляються в Україні;
– є новими (не були у використанні);

– не є підакцизними товарами в Україні;
– були виготовлені не більше трьох років

до моменту державної реєстрації інвес-
тиційного проекту.
Опис товарів, необхідних для імпорту,

має бути подано Кабінету Міністрів України
разом з поданням про погодження інвести-
ційного проекту.

Крім того, якщо устаткування звільняєть-
ся від оподаткування ввізним митом, під-
приємство має право відстрочити сплату
податку на додану вартість (ПДВ) на це об-
ладнання шляхом видачі податкового век-
селю із двомісячним строком погашення.
Податковий вексель має бути погашено го-
тівкою до державного бюджету, а сума тако-
го ПДВ сплаченого при погашенні векселя
підлягає включенню в податковий кредит у
місяці, в якому було здійснено погашення
векселя. Податкові векселі з ПДВ матимуть
для тих підприємств, які почнуть здійснюва-
ти поставки, що є об’єктом оподаткування
ПДВ, протягом двох місяців після імпорту
обладнання. Позитивний ефект від податко-
вих векселів з ПДВ не буде настільки знач-
ним, якщо поставки, які є об’єктом оподат-
кування ПДВ, не почнуться протягом двох
місяців.

Що стосується встановлених змін, то по-
ки що відсутня практика їх застосування, а
отже, і неможливо оцінити їх ефективність.
Проте слід зауважити, що надання пільг
лише пріоритетним галузям економіки може
мати негативні наслідки для розвитку еко-
номіки країни в цілому, що може виявитися
у диспропорціях розвитку окремих галузей.

У цьому контексті доцільним було б за-
пропонувати такий вид інвестиційно спря-
мованої податкової пільги, яким могли б
скористатися усі без винятку суб’єкти госпо-
дарювання, які є прибутковими, а також зай-
мають активну інвестиційну позицію.

Проектом Податкового кодексу України
інвестиційно активним підприємствам пе-
редбачалося надання інвестиційно-іннова-
ційного податкового кредиту, під яким розу-
мілося відстрочення податкового зобов’я-
зання зі сплати податку на прибуток, що на-
дається суб’єкту господарювання з метою
збільшення його фінансових ресурсів для
виконання інвестиційних (інноваційних) про-
ектів (програм).

Статтею 24 Проекту Податкового кодексу
України визначався порядок надання інвес-
тиційно-інноваційного податкового кредиту.
Так інвестиційно-інноваційний податковий
кредит передбачалося надавати суб’єктам
господарювання при дотриманні певних ви-
мог:
– здійснення інвестиції у базові інновації;
– укладання договору про надання інвес-

тиційно-інноваційного податкового кре-
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диту між суб’єктом господарювання та
органом державної податкової служби
лише після виникнення першого подат-
кового зобов’язання з податку, обчисле-
ного щодо діяльності суб’єкта господа-
рювання в межах виконання інвестицій-
ного (інноваційного) проекту (програми);

– ведення суб’єктом господарювання, що
отримав інвестиційно-інноваційний по-
датковий кредит, окремого обліку ре-
зультатів фінансово-господарської дія-
льності у межах виконання кожного за-
реєстрованого інвестиційного (іннова-
ційного) проекту (програми);

– отримання інвестиційно-інноваційного
податкового кредиту на період виконан-
ня інвестиційного (інноваційного) проек-
ту (програми), але не більше ніж на три
роки, шляхом відстрочення податкових
зобов’язань із податку, нарахованих із
прибутку від діяльності суб’єкта госпо-
дарювання в межах виконання інвести-
ційного (інноваційного) проекту (програ-
ми) в загальному порядку, встановле-
ному цим розділом;

– сума інвестиційно-інноваційного подат-
кового кредиту не може перевищувати
суму інвестицій, фактично внесених
суб’єктом господарювання згідно з інве-
стиційним (інноваційним) проектом (про-
грамою), зареєстрованим у встановле-
ному законом порядку;

– кошти, отримані в рамках інвестиційно-
інноваційного податкового кредиту, ма-
ють використовуватися суб’єктом госпо-
дарювання виключно на цілі, передба-
чені таким інвестиційним (інноваційним)
проектом (програмою).
З одного боку, така норма мала б стиму-

лювати інвестиційно-інноваційну діяльність
підприємств, адже суму відсотків за корис-
тування таким кредитом передбачалося на-
раховувати на суму відстроченого податко-
вого зобов’язання з цього податку у розмірі
50% облікової ставки Національного банку
України. Так, відповідно до даних Націона-
льного банку України, облікова ставка у
2011 р. становила 7,75%, а в 2012 р. – 7,5 %,
тобто ставка за інвестиційно-інноваційним
кредитом мала становити близько 3,81%.
Для порівняння, ставка за кредитами нефі-
нансових корпорацій у 2011 р. становила
14,3%, а в 2012 р. – 14,67%.

Проте, з іншого боку, надто короткий тер-
мін кредитування (3 роки) не може розгля-
датися суб’єктами господарювання як такий,
заради якого варто вступати у договірні від-
носини з державою. Причинами цього може
стати, по-перше, те, що в наукоємних і висо-
котехнологічних галузях термін обороту ка-
піталу й отримання першого прибутку дуже

тривалий, набагато більший, ніж три роки.
По-друге, процедура отримання інвестицій-
но-інноваційного податкового кредиту може
виявитися тривалою та не позбавленою ри-
зиків корупції.

Незважаючи на це, адаптація механізму
надання інвестиційно-інноваційного податко-
вого кредиту як альтернативного інструменту
регулювання інвестицій в Україні до потреб
сучасної економічної ситуації могла б дати
змогу стимулювати інвестиційну активність
суб’єктів господарювання у технічне пере-
оснащення виробництва, а також інноваційну
діяльність, з метою забезпечення зростання
національної економіки. Для цього доцільною
є розробка та реалізація науково-методич-
ного підходу до визначення оптимальних від-
соткових ставок та строків надання інвести-
ційно-інноваційного податкового кредиту
суб’єктам реального сектору економіки в ра-
мках діючих умов господарювання з метою
досягнення економічного ефекту як з боку
суб’єктів господарювання (зростання інвес-
тицій), так і з боку держави (зростання подат-
кових надходжень до бюджету).

IV. Висновки
Аналіз чинних механізмів фінансового ре-

гулювання інвестиційної діяльності в контексті
оподаткування, а також розроблені рекомен-
дації щодо їх удосконалення дали змогу роз-
робити концепцію фінансового регулювання
інвестиційної діяльності в економіці України в
контексті оподаткування (рис. 2).

Мета запропонованої концепції пере-
хрещується з метою Концепції Державної
цільової програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2011–2015 рр. та включає в
себе:
– підвищення інвестиційної активності віт-

чизняних підприємств;
– залучення додаткових позикових коштів

на розвиток інвестиційної діяльності віт-
чизняних підприємств;

– прискорення економічного розвитку на-
ціональної економіки.
Інструментами досягнення цієї мети ви-

значено: законодавче забезпечення інвес-
тиційного процесу; надання чинній політиці
податкової амортизації стимулюючої скла-
дової; впровадження ефективного механіз-
му надання інвестиційного податкового кре-
диту.

Очікуваними результати у середньостро-
ковій перспективі є:
– активізація інвестиційної діяльності віт-

чизняних підприємств;
– зростання податкових надходжень до

бюджету;
підвищення темпів економічного зростання

національної економіки.
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Аналітичне обґрунтування Практична реалізація

Визначення впливу інвестиційної політики на стан національ-
ної економіки:
• мультиплікативний ефект;
• акселеративний ефект

Мета:
• підвищення інвестиційної активності вітчиз-
няних підприємств;
• залучення додаткових позикових коштів на
розвиток інвестиційної діяльності вітчизняних
підприємств;
• прискорення економічного розвитку націо-
нальної економіки

Оцінювання податкових інструментів фінансового регулю-
вання інвестицій в Україні:
до 1997 р. – прийняття Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”;
з 1997 р. – до 2011 р. – з моменту прийняття Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” до прийняття Податкового ко-
дексу України;
з 2011 р. – з моменту прийняття Податкового кодексу України

Інструменти досягнення:
• законодавче забезпечення інвестиційного
процесу;
• надання чинній політиці податкової аморти-
зації стимулюючої складової;
• впровадження ефективного механізму на-
дання інвестиційного податкового кредиту

Аналіз можливих інструментів
фінансового регулювання інвестиційної діяльності вітчизня-
них підприємств
в контексті оподаткування:
• зниження ставки податку на прибуток;
• надання інвестиційно-інноваційних податкових пільг;
• удосконалення податкової амортизаційної політики;
• підвищення ефективності податкового кредиту

Очікувані результати
у середньостроковій перспективі:
• активізація інвестиційної діяльності вітчиз-
няних підприємств;
• зростання податкових надходжень до бю-
джету;
• підвищення темпів економічного зростання
національної економіки

Рис. 2. Концепція фінансового регулювання інвестиційної діяльності
в економіці України в контексті оподаткування

Джерело: власна розробка автора.

Для ефективної реалізації запропонованої
концепції доцільним є проведення дослі-
джень, спрямованих на визначення оптима-
льної ставки та строків надання інвестиційно-
го податкового кредиту, що дасть змогу спро-
гнозувати можливі наслідки його введення у
податкове законодавство України.
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Стычинская Е.А. Обоснование концепции финансового регулирования инвестицион-
ной деятельности в экономике Украины в контексте налогообложение

Проанализировано действующее налоговое законодательство в рамках финансового ре-
гулирования инвестиционной деятельности отечественных предприятий. Обоснована кон-
цепция финансового регулирования инвестиционной деятельности в экономике Украины в
контексте налогообложения.

Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит; инвестиции; финансовое регули-
рование инвестиций; налоговая амортизация; налоговые льготы; ставка налога на прибыль.
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Stychinskaya O. Background concepts of financial regulation of investment in the economy
of Ukraine in the context of taxation

The current tax legislation in the financial regulation of investment activities of domestic enterprises
was analyzed. Concept of the financial regulation of investment activity in the economy of Ukraine in
the context of taxation was grounded.

Key words: investment tax credits; investment; financial regulation of investment; tax depreciation,
tax benefits, income tax rate.




