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Уточ не но по нят тя “по дат ко ве ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті” та “ін стру мент по -
дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті”. Уза галь не но й сис те ма ти зо ва но те о ре -
тич ні за са ди та роз роб ле но прак тич ні про по зи ції з по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак -
тив нос ті, ви зна че но пер с пек ти ви за сто су ван ня ін стру мен тів та ко го ре гу лю ван ня в Укра ї ні.

The authors specify the notions “tax regulation of investment activity” and “instrument for tax regu-
lation of investment activity”; generalize and systematize theoretical principles, elaborate practical
propositions as to the tax regulation of investment activity and determine the prospects for using the
instruments of such regulation in Ukraine.

По чи на ю чи з 1920–30-х ро ків у різ них кра ї нах сві ту по ста ла по тре ба в ре гу -
лю ван ні еко но мі ки з ме тою за хис ту від цик ліч них криз, за без пе чен ня стій ко го
со ці аль но-еко но міч но го зро стан ня. І сьо год ні ця проб ле ма за ли ша єть ся ак ту аль -
ною, а в Укра ї ні, у зв’яз ку з по віль ним по до лан ням кри зи 1990-х ро ків, низь кою
ка пі та лі за цією еко но мі ки, не від по від ніс тю роз вит ку на ці о наль но го гос по дар ст -
ва й рів ня жит тя на се лен ня сві то вим стан дар там, на бу ла особ ли вої гос т ро ти.
Одним із основ них пред ме тів ре гу лю ван ня в еко но мі ці ви сту пає ін вес ти цій на ак -
тив ність суб’єк тів гос по да рю ван ня, а ва же лів ре гу лю ю чо го впли ву – по дат ко ва
сис те ма. То му ви вчен ня й уза галь нен ня те о ре тич них за сад та роз роб ка прак тич -
них про по зи цій що до по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті на ле -
жать до прі о ри тет них за вдань віт чиз ня ної на уко вої дум ки.

Ви вчен ня до ціль нос ті, ме ха ніз мів та ін стру мен тів дер жав но го впли ву на ін -
вес ти цій ну ак тив ність, зок ре ма че рез сис те му опо дат ку ван ня, роз по ча то на уков -
ця ми, які вже ста ли кла си ка ми, – І. Фі ше ром (1867–1946), А. Пі гу (1877–1959),
Д. Гоб со ном (1858–1940), Дж. Кей н сом (1883–1946), М.Д. Кон д ра тьє вим
(1892–1938) і ба гать ма ін ши ми. Ни ні за са ди по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти -
цій най більш сис те ма ти зо ва но ви кла де но у пра цях В. Бу ря ковсь ко го, О. Ва си ли -
ка, П. Ге ги, О. Да ні ло ва, Л. До лі, В. За хо жая, А. Кри со ва то го, Я. Лит ви нен ка, 
В. Мель ни ка, С. Онись ко, А. Со ко ловсь кої, Н. Фліс сак. На уков ці до слід жу ють
іс то рич ні пе ре ду мо ви ви ник нен ня по дат ко во го ре гу лю ван ня1, ви зна ча ють йо го
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сут ність і прин ци пи2, ме то ди ре алі за ції3, роль окре мих по дат ків і збо рів у про це сі
ре гу лю ван ня ін вес ти цій4, ви вча ють до свід ін ших кра їн що до впли ву на ін вес ти -
цій ну ак тив ність че рез сис те му опо дат ку ван ня5, за ко но дав че за без пе чен ня фун -
к ці о ну ван ня по дат ко вої сис те ми6, роз роб ля ють під хо ди та на пря ми вдос ко на лен -
ня опо дат ку ван ня в Укра ї ні7 то що. 

По при ви світ лен ня в на уко вій лі те ра ту рі ба га тьох ас пек тів проб ле ми для
по глиб лен ня те о ре тич них за сад та ви роб лен ня слуш них про по зи цій що до вдос -
ко на лен ня опо дат ку ван ня в Укра ї ні по тріб но уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
на уко ві роз роб ки що до сут нос ті й ін стру мен тів по дат ко во го впли ву на ін вес ти -
цій ну ак тив ність. То му ме тою до слід жен ня є уза галь нен ня те о те рич них за сад
та ви зна чен ня пер с пек тив ви ко ри стан ня ін стру мен тів по дат ко во го ре гу лю ван -
ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті в Укра ї ні. Від по від но до по став ле ної ме ти ви зна -
че но та кі за вдан ня:

1) уточ ни ти по нят тя “по дат ко ве ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті” та
“ін стру мент по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті”;

2) уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти те о ре тич ні під хо ди до сут нос ті й по ряд -
ку за сто су ван ня ін стру мен тів по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив -
нос ті;

3) про ана лі зу ва ти до свід ви ко ри стан ня різ них ін стру мен тів по дат ко во го ре -
гу лю ван ня в Укра ї ні та об ґ рун ту ва ти до ціль ність їх за сто су ван ня в пер с пек ти ві. 

Вста нов ле но, що під по дат ко вим ре гу лю ван ням ін вес ти цій ної ак тив нос ті слід
ро зу мі ти здій с нен ня дер жа вою з до по мо гою ме ха ніз мів опо дат ку ван ня пев них за -
хо дів, спря мо ва них на по ліп шен ня умов ін вес ту ван ня, зок ре ма на впо ряд ку ван ня
об ся гів, якос ті й на пря мів ін вес ту ван ня суб’єк тів гос по да рю ван ня всіх форм влас -
нос ті, до сяг нен ня рів но ва ги між по пи том і про по зи цією на ін вес ти цій но му рин -
ку. Та ка рів но ва га мо же до ся га ти ся, по-пер ше, шля хом сти му лю ван ня ін вес ти цій
(ко ли по пит пе ре ви щує про по зи цію ін вес ти цій них ре сур сів); по-дру ге, стри му ван -
ням ін вес ти цій ної ак тив нос ті (як що спо сте рі га єть ся над лиш ко ва про по зи ція);
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потре тє, ста бі лі за цією ін вес ти цій них по то ків (у ра зі ви со кої ва рі а тив нос ті ін вес ту -
ван ня в ко рот кі про між ки ча су). Суб’єк том по дат ко во го ре гу лю ван ня ви сту пає дер -
жа ва, об’єк том – ін вес ти цій на ак тив ність ін ди ві ду аль них та ін с ти ту ці о наль них ін -
вес то рів будь-яких форм влас нос ті й ор га ні за цій но-пра во вих форм гос по да рю ван ня.
По дат ко ве ре гу лю ван ня має ґрун ту ва ти ся на та ких прин ци пах ін вес ти цій ної ак тив -
нос ті, як:

– рів но прав ність ін вес то рів усіх ор га ні за цій но-пра во вих форм гос по да рю -
ван ня та форм влас нос ті;

– від по від ність на пря мів по дат ко во го ре гу лю ван ня ці лям і прі о ри те там еко -
но міч ної по лі ти ки дер жа ви;

– гнуч кість сис те ми по дат ко во го ре гу лю ван ня та за без пе чен ня її швид кої
пе ре орі єн та ції при змі ні кон’юн к ту ри ін вес ти цій но го рин ку;

– від по від ність сві то вим під хо дам до по бу до ви сис те ми опо дат ку ван ня;
– за без пе чен ня оп ти маль но го спів від но шен ня фіс каль ної й ре гу лю ю чої

фун к цій по дат ків;
– пра во ве за без пе чен ня ре гу лю ю чо го впли ву. 
По дат ко ве ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті здій с ню єть ся з до по мо гою

ком п лек су спе ці аль них ін стру мен тів. Під та ки ми ін стру мен та ми ми ро зу мі є мо
змі ну еле мен тів по дат ку чи ре струк ту ри за цію по дат ко вої сис те ми кра ї ни з ме тою
під ви щен ня або при гні чен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті за леж но від кон’юн к ту ри
ін вес ти цій но го рин ку. 

У на уко вій лі те ра ту рі та прак ти ці під по дат ко ви ми ін стру мен та ми ре гу лю -
ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті най час ті ше ро зу мі ють ви ключ но на дан ня по дат -
ко вих пільг8. Во ни ре алі зу ють ся че рез пов не або час т ко ве звіль нен ня від спла ти
по дат ку, у то му чис лі че рез зни жен ня по дат ко вої став ки; ско ро чен ня по дат ко вої
ба зи; ви клю чен ня окре мих ви дів до хо дів, ви трат, май на то що зі скла ду об’єк тів
опо дат ку ван ня або окре мих суб’єк тів гос по да рю ван ня зі скла ду плат ни ків по дат -
ку; на дан ня ін вес ти цій них по дат ко вих кре ди тів, зни жок та ін. Отже, по дат ко ві
піль ги не є від ок рем ле ним, са мо стій ним ме ха ніз мом. Зде біль шо го во ни ре алі зу -
ють ся че рез змі ну ін ших еле мен тів по дат ку. Крім то го, на дан ня піль ги по кли ка -
не пе ре ду сім за без пе чи ти сти му лю ван ня ін вес ти цій, то ді як із до по мо гою ре гу -
лю ван ня мож на як сти му лю ва ти, так і стри му ва ти ін вес ти цій ну ак тив ність.

Дер жав не ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті стає мож ли вим за вдя ки змі -
ні суб’єк тів і об’єк тів опо дат ку ван ня, по дат ко вої ба зи, по дат ко вої став ки, дже ре -
ла спла ти по дат ку, по дат ко во го пе рі о ду то що9. Най важ ли ві шим еле мен том цьо -
го пе ре лі ку є по дат ко ва став ка, зни жен ня, під ви щен ня або ди фе рен ці а ція якої
для різ них ви дів ді яль нос ті, суб’єк тів гос по да рю ван ня чи те ри то рі аль них оди ниць
впли ває на умо ви ін вес ту ван ня.
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Зни жен ня по дат ко вої став ки за зви чай ве де до по ліп шен ня умов і ре зуль та -
тів ді яль нос ті, під ви щен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті. Вод но час во но при зво дить
до ско ро чен ня по дат ко вих до хо дів бюд же ту, у то му чис лі внас лі док ви ник нен ня
ча со во го ла гу між стро ка ми зни жен ня по дат ко вої став ки та за по чат ку ван ням вис -
хід ної еко но міч ної ди на мі ки. То му роз мір зни жок має бу ти об ґ рун то ва ний, адже
при йо го не від по від нос ті ін те ре сам і спо ді ван ням ін вес то рів ін вес ти цій на ак тив -
ність не збіль шу єть ся, а дер жав ні до хо ди все од но ско ро чу ють ся. Та кий ін стру -
мент по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті, як зни жен ня по дат ко -
вих ста вок, не од но ра зо во за сто со ву вав ся в Укра ї ні. Так, 1995 ро ку бу ло зни же но
став ку ПДВ (з 28 % до 20 %), у 2004 ро ці – став ку по дат ку на при бу ток під при -
ємств (з 30 % до 25 %), ска со ва но про гре сив не опо дат ку ван ня до хо дів фі зич них
осіб та ско ро че но ба зо ву став ку до 15 % (у 2004–2006 ро ках – 13 %). У пер с пек -
ти ві, на на шу дум ку, до ціль но зни зи ти став ку по дат ку на при бу ток до 20 %, а
ПДВ – до 16 %. 

На про ти ва гу зни жен ню по дат ко вої став ки, як за зна чає В. Бу ря ковсь кий,
“під ви щен ня по дат ків – зви чай ний спо сіб бо роть би з пе ре грі вом кон’юн к ту ри
рин ку”10. Адже під ви щен ня по дат ко вої став ки по гір шує умо ви й ре зуль та ти ді -
яль нос ті, а от же при гні чує ін вес ти цій ну ак тив ність. Кіль кіс не ви мі рю ван ня та -
ко го не га тив но го впли ву бу ло здій с не не Дж. Кей н сом шля хом ви зна чен ня “ефек -
ту при мно жен ня (муль ти плі ка ції)”. В. Бу ря ковсь кий ін тер пре ту вав на пра цю ван ня
Дж. Кей н са та ким чи ном: ефект при мно жен ня (муль ти плі ка ції) про яв ля єть ся в
то му, що збіль шен ня по дат ків ско ро чує до хід. Це, у свою чер гу, змен шує спо жи -
ван ня, що в пер с пек ти ві при зво дить до по даль шо го ско ро чен ня ви пус ку про дук -
ції (то ва рів, ро біт, по слуг), що зно ву ско ро чує спо жи ван ня і т. д.11. Змен шен ня
ви пус ку про дук ції та об ся гів ді яль нос ті ра но чи піз но при зве де до при гні чен ня ін -
вес ти цій ної ак тив нос ті. Адже, по-пер ше, ско ро чен ня ви роб ниц т ва зу мов лює ви -
віль нен ня час ти ни ви роб ни чих по туж нос тей, за яко го втра ча єть ся сенс ін вес ту -
ван ня у ство рен ня но вих по туж нос тей, по-дру ге, зни жен ня до хід нос ті аж ні як не
сти му лює ін вес то рів до по даль ших вкла день. Слід за зна чи ти, що під ви щен ня по -
дат ко вих ста вок усклад не не не об хід ніс тю ре тель но го об ґ рун ту ван ня спів від но -
шень став ки по дат ку й очі ку ва ної ди на мі ки ін вес ти цій ної ак тив нос ті, а та кож
розв’язан ня проб лем імо вір но го про фі ци ту дер жав но го бюд же ту. Цей ін стру мент
по дат ко во го ре гу лю ван ня з ме тою при гні чен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті в Украї -
 ні офі цій но не за сто со ву вав ся й у най ближ чій пер с пек ти ві за ли шить ся не ак ту -
аль ним.

Ди фе рен ці а ція ста вок для різ них ви дів ді яль нос ті або сфер еко но мі ки утво рює
пре фе рен цій ний, спри ят ли ві ший ре жим у окре мих га лу зях чи пев них ви дах ді яль -
нос ті, спри чи няє пе ре лив ка пі та лу до прі о ри тет них сфер та ре струк ту ри за цію еко -
но мі ки. Не га тив ни ми на слід ка ми ре гу лю ван ня з до по мо гою цьо го ін стру мен та

10
На ло ги: Учеб. по соб. /Под ред. В.В. Бу ря ков ско го. – Днеп ро пет ровск: По ро ги, 1998. – С. 18.

11
Там са мо. – С. 454.



93“Фінанси України”, 2’2008

По дат ки

можуть бу ти по ру шен ня кон ку рен ції на рин ку ка пі та лів, дис ба ланс ре сур сів та
струк тур ні ви крив лен ня в еко но мі ці. В Укра ї ні та ка ди фе рен ці а ція за сто со ву ва ла -
ся у фор мі зни жен ня вдві чі став ки по дат ку на при бу ток для ін но ва цій ної ді яль нос ті
впро довж пер ших трьох ро ків пі сля ре єс т ра ції про дук ту як ін но ва цій но го. Внас лі -
док усклад нен ня про це су ре єс т ра ції ефек тив ність бу ла низь кою. У пер с пек ти ві до -
ціль но спрос ти ти по ря док за сто су ван ня ди фе рен ці а ції ста вок, що спри я ти ме пож -
вав лен ню ін но ва цій них про це сів у еко но мі ці. 

По дат ко ве ре гу лю ван ня з до по мо гою ди фе рен ці а ції ста вок для різ них суб’єк -
тів гос по дарсь кої ді яль нос ті за без пе чує ре жим най біль шо го спри ян ня окре мим
суб’єк там гос по да рю ван ня, ство рює для них по рів ня но кра щі умо ви. Про те внас -
лі док цьо го ви ни кає дис кри мі на ція ін ших гос по да рю ю чих суб’єк тів, по ру шу єть -
ся кон ку рен ція на рин ку, а в окре мих ви пад ках, за умо ви ад рес но го під хо ду до
на дан ня пільг, мо же зрос та ти ко рум по ва ність чи нов ниць ко го апа ра ту. Так, в
Укра ї ні на по чат ку 1990-х ро ків за про вад жу ва ло ся зни жен ня став ки по дат ку на
при бу ток для іно зем них ін вес то рів, що су пе ре чи ло ін те ре сам віт чиз ня них влас -
ни ків ка пі та лів, то му зго дом бу ло ска со ва не. На наш по гляд, че рез чис лен ні не -
га тив ні на слід ки за сто со ву ва ти цей ін стру мент у на шій кра ї ні в пер с пек ти ві не -
до ціль но. 

Ди фе рен ці а ція по дат ко вих ста вок для ве ден ня ді яль нос ті в ме жах різ них
адмі ніс т ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць фор мує піль го ві умо ви гос по да рю ван ня,
ак ти ві зує біз нес-про це си в окре мих ре гі о нах і те ри то рі ях. Цей ін стру мент по дат -
ко во го ре гу лю ван ня ши ро ко за сто со ву єть ся у сві ті що до де пре сив них те ри то рій,
те ри то рій із ви со ким рів нем без ро біт тя то що. В Укра ї ні він ви ко рис то ву вав ся у
спе ці аль них еко но міч них зо нах (СЕЗ), яких бу ло ство ре но 12 із ура ху ван ням екс -
пе ри мен таль ної зо ни. У СЕЗ зни жу ва ли ся став ки або ціл ком ска со ву ва ли ся зо -
бов’язан ня зі спла ти по дат ку на при бу ток, пла ти за зем лю та ми та. Про те ни ні
на дан ня по дат ко вих пільг у всіх СЕЗ в Укра ї ні при пи не но. То чать ся чис лен ні
дис ку сії по лі ти ків, на уков ців і прак ти ків сто сов но до ціль нос ті по нов лен ня пре -
фе рен цій но го по дат ко во го ре жи му в цих зо нах. На на шу дум ку, та ке по нов лен -
ня мож ли ве ли ше за умо ви за без пе чен ня мак си маль ної про зо рос ті про це сів на -
дан ня по дат ко вих пільг та ви со кої ефек тив нос ті ін вес ти цій них про ек тів. 

Ще од ним важ ли вим еле мен том, із до по мо гою яко го здій с ню єть ся ре гу лю ван -
ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті, є ба за опо дат ку ван ня. На уков ці час то за ува жу ють, що
са ме по дат ко ва ба за, а не став ка, є ви рі шаль ною скла до вою у ви зна чен ні подат ко -
во го пла те жу, а от же має силь ні ший ре гу лю ю чий вплив. Ін ст ру мен та ми та ко го
впли ву на ін вес ти цій ну ак тив ність є зву жен ня, роз ши рен ня або ди фе рен ці а ція по -
дат ко вої ба зи для різ них ви дів ді яль нос ті чи плат ни ків по дат ків. За зна че ні ін стру -
мен ти за сто со ву ють ся ли ше що до тих по дат ків, яким при та ман не ви ок рем лен ня
ка те го рій “об’єкт опо дат ку ван ня” та “по дат ко ва ба за” (по да ток на при бу ток під -
при ємств, ПДВ, по да ток з до хо дів фі зич них осіб).

Зву жен ня ба зи опо дат ку ван ня здій с ню єть ся шля хом ви клю чен ня з неї пев -
них ви дів до хо дів (при на ра ху ван ні по дат ків з до хо дів чи при бут ку), роз ши рен ня
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скла ду ва ло вих ви трат (при опо дат ку ван ні при бут ку) та в ін ші спо со би. За зви чай
за сто су ван ня цьо го ін стру мен та у сві то вій прак ти ці де що об ме же не, ад же мо же
при звести до пев них дис про пор цій у опо дат ку ван ні різ них суб’єк тів гос по да рю -
ван ня. В Укра ї ні, на прик лад, зву жен ня ба зи опо дат ку ван ня по дат ком на при бу -
ток під при ємств здій с ню єть ся шля хом ви клю чен ня з її скла ду ва ло вих до хо дів емі -
сій но го до хо ду, вклю чен ня до скла ду ва ло вих ви трат су ми кош тів, ви ко ри ста них
на фор му ван ня стра хо вих ре зер вів то що. Про те тут ідеть ся ли ше про еко но міч но
об ґ рун то ва не ко ри гу ван ня до хо дів і ви трат. Спе ці аль ні сти му лю ю чі за хо ди в Украї -
 ні не вжи ва ли ся. На наш по гляд, у пер с пек ти ві за зна че ний ін стру мент впли ву на
ін вес ти цій ну ак тив ність мо же ви ко рис то ву ва тись ли ше в окре мих ви пад ках, зок -
ре ма для сти му лю ван ня ін но ва цій.

Роз ши рен ня ба зи опо дат ку ван ня за зви чай від бу ва єть ся внас лі док зро стан ня
об ся гів під при єм ниць кої ді яль нос ті, змен шен ня ви пад ків ухи лен ня від опо дат -
ку ван ня та ска су ван ня окре мих ви дів пільг. У та кий спо сіб ні ве лю ють ся від мін -
нос ті в опо дат ку ван ні різ них суб’єк тів гос по да рю ван ня, до ся га єть ся їх від нос на
рів ність. 

Ди фе рен ці а ція ба зи опо дат ку ван ня для окре мих ви дів ді яль нос ті або плат -
ни ків по дат ків по кли ка на не так впли ну ти на за галь ні об ся ги ін вес ти цій у еко -
но мі ці, як оп ти мі зу ва ти роз по діл ка пі та лу між її га лу зя ми. Во на здій с ню єть ся
шля хом ви різ нен ня ба зи опо дат ку ван ня для різ них ви дів ді яль нос ті або окре мих
про дук тів, плат ни ків і т.д. За сто су ван ня цьо го ін стру мен та по дат ко во го ре гу лю -
ван ня в Укра ї ні за без пе чить пов не вра ху ван ня особ ли вос тей ді яль нос ті в різ них
га лу зях еко но мі ки що до окре мих плат ни ків, про дук тів то що. 

Ре гу лю ван ня ін вес ти цій них про це сів че рез по дат ки, у яких не ви ок рем лю -
ють ся еле мен ти “ба за” й “об’єкт опо дат ку ван ня”, здій с ню єть ся, го лов ним чи -
ном, шля хом ви клю чен ня окре мих ви дів до хо дів, май на зі скла ду об’єк тів опо -
дат ку ван ня. Та кий ме тод по дат ко во го ре гу лю ван ня за без пе чує ди фе рен цій о ва ний
під хід до опо дат ку ван ня окре мих плат ни ків і є ви прав да ним. 

По дат ко ве ре гу лю ван ня мо же здій с ню ва ти ся з до по мо гою ди фе рен ці а ції
умов опо дат ку ван ня для різ них плат ни ків, зок ре ма че рез звіль нен ня де яких ка те -
го рій суб’єк тів гос по да рю ван ня від спла ти пев них по дат ків (на прик лад, в Украї -
 ні піль ги зі спла ти ПДВ і по дат ку на при бу ток на да но під при єм ст вам, які за сно -
ва ні все ук ра їнсь ки ми гро мадсь ки ми ор га ні за ці я ми ін ва лі дів, глу хих, слі пих; це
сприяє ін вес ту ван ню кош тів за зна че них гро мадсь ких ор га ні за цій у ство рен ня під -
при ємств); на дан ня до зво лів на за сто су ван ня спро ще них ре жи мів опо дат ку ван -
ня (зок ре ма, впро вад жен ня єди но го по дат ку для суб’єк тів ма ло го під при єм ниц -
т ва де що ак ти ві зу ва ло ін вес ти ції в ма лі під при єм ст ва, а вве ден ня фік со ва но го
сіль сь ко гос по дарсь ко го по дат ку спря мо ва не на по ліп шен ня умов ді яль нос ті та
ак ти ві за цію ін вес ти цій них про це сів у аг рар ній сфе рі). Ди фе рен ці а ція опо дат ку -
ван ня від по ві дає рин ко вим умо вам гос по да рю ван ня, от же мо же на да лі за сто со -
ву ва ти ся в Укра ї ні. Адже сві то вою прак ти кою до ве де но, що ді яль ність кож но го із
суб’єк тів гос по да рю ван ня має свою спе ци фі ку й опо дат ко ву ва ти їх на од на ко вих
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за са дах не ви прав да но й не ефек тив но. На прик лад, слав ноз віс ний ки тайсь кий
єди ний по да ток на справ ді є ці лою по дат ко вою сис те мою, що скла да єть ся із
близь ко ста від ок рем ле них по дат ків, які за сто со ву ють ся до різ них ка те го рій плат -
ни ків і вра хо ву ють спе ци фі ку їхньої ді яль нос ті. Ди фе рен ці а ція опо дат ку ван ня
цим єди ним по дат ком по спри я ла ви ва же ній струк ту ри за ції ін вес ти цій них по то -
ків за ви да ми під при єм ниць кої ді яль нос ті і сфе ра ми еко но мі ки та ста ла од ним із
чин ни ків знач но го під ви щен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті в Ки таї.  

У зв’яз ку з імо вір ніс тю ви ник нен ня де фі ци ту обі го вих кош тів у про це сі ре -
алі за ції ін вес ти цій них про ек тів ве ли ко го зна чен ня на бу ва ють ін стру мен ти ре гу -
лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті че рез вста нов лен ня оп ти маль них тер мі нів
спла ти по дат ків. Та ке ре гу лю ван ня за зви чай не ве де до зни жен ня по дат ко во го
на ван та жен ня, за те на дає плат ни кам мож ли вість під ви щи ти свою ма нев ре ність
що до фор му ван ня й ви ко ри стан ня обо рот них ак ти вів, ад же по да ток мо же спла -
чу ва тись до, під час та пі сля за вер шен ня по дії або гос по дарсь кої опе ра ції, яка
під ля гає опо дат ку ван ню, а та кож із від стро чен ням тер мі ну спла ти по дат ко во го
зо бов’язан ня. 

Спла та по дат ку до на стан ня по дії, внас лі док якої ви ни кає по дат ко ве зо -
бов’язан ня, є не ви прав да ною з точ ки зо ру плат ни ків, ад же пе ред ба чає стяг нен -
ня по дат ко во го пла те жу не ли ше до от ри ман ня фі нан со вих ре зуль та тів від гос -
по дарсь кої опе ра ції, а й до фак ту її здій с нен ня. Вод но час цей ме тод мі ні мі зує
мож ли вість ухи лень від опо дат ку ван ня і ста бі лі зує до хо ди бюд же ту. В Укра ї ні він
за раз ви ко рис то ву єть ся при па тен ту ван ні окре мих ви дів під при єм ниць кої ді яль -
нос ті, спла ті по дат ку на про ми сел, збо ру за про ве ден ня гас т роль них за хо дів то -
що. Для під ви щен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті до ціль но ско ро ти ти кіль кість по -
дат ків, які спла чу ють ся в за зна че ний спо сіб. 

Спла та по дат ку пі сля за кін чен ня по дат ко во го пе рі о ду дає змо гу упро довж за -
ко но дав чо ви зна че но го тер мі ну утри му ва ти в обо ро ті не спла че ну су му по дат ко -
во го зо бов’язан ня, а от же роз ши рює мож ли вос ті що до за лу чен ня й ви ко ри стан -
ня обі го вих кош тів. Хо ча та кий по ря док стяг нен ня по дат ку не сприяє зни жен ню
по дат ко во го тя га ря, він по зи тив но впли ває на ін вес ти цій ну ак тив ність суб’єк тів
гос по да рю ван ня, особ ли во на кін це вих ста ді ях ре алі за ції ін вес ти цій них про ек тів. 

Від стро чен ня тер мі ну спла ти по дат ко во го пла те жу (у то му чис лі че рез на -
дан ня по дат ко во го кре ди ту й ре струк ту ри за цію по дат ко вої за бор го ва нос ті) дає
змо гу по ліп ши ти фі нан со вий стан суб’єк тів гос по да рю ван ня, які опи ни ли ся у
скру ті. За зви чай від стро чен ня не при во дить до швид ко го на ро щу ван ня ін вес ти -
цій ної ак тив нос ті, про те за по бі гає бан к рут ст ву під при ємств і умож лив лює їх
фун к ці о ну ван ня в пер с пек ти ві. В Укра ї ні цей ме тод по дат ко во го ре гу лю ван ня за -
сто со ву єть ся при укла дан ні ми ро вої уго ди в хо ді про вад жен ня спра ви про не пла -
тос п ро мож ність що до по дат ко вих пла те жів, на які не бу ло вста нов ле но пра во по -
дат ко вої за ста ви. На при кін ці 1990-х ро ків він три чі за сто со ву вав ся у фор мі
ре струк ту ри за ції по дат ко вої за бор го ва нос ті сіль сь ко гос по дарсь ких під при ємств. Від -
стро чен ня тер мі ну спла ти по дат ко во го пла те жу з до зво лу подат ко вої ад мі ніс т ра ції
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мо же ре алі зо ву ва ти ся й ін ши ми суб’єк та ми гос по да рю ван ня. Не га тив ною сто -
ро ною за сто су ван ня за зна че но го ме то ду є на дан ня піль го во го ре жи му опо дат -
ку ван ня най менш від по ві даль ним і сум лін ним плат ни кам. То му йо го за сто су -
ван ня має бу ти об ме же ним. 

Та кий ін стру мент по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті, як
спро щен ня по ряд ку ве ден ня по дат ко во го об лі ку і скла дан ня звіт нос ті, на дає плат -
ни кам мож ли вість впев не ні ше по чу ва ти ся в по дат ко во му по лі, а та кож за ощад -
жу ва ти кош ти на ад мі ніс т ра тив них ви тра тах, опла ті кон суль та тив них і до рад чих
по слуг. За зви чай йо го за сто су ван ня ве де до під ви щен ня ін вес ти цій ної й за га лом
під при єм ниць кої ак тив нос ті. В Укра ї ні він за сто со ву єть ся для суб’єк тів ма ло го
під при єм ниц т ва (єди ний по да ток), а та кож сіль сь ко гос по дарсь ких то ва ро ви роб -
ни ків (фік со ва ний сіль сь ко гос по дарсь кий по да ток). Упро довж 1990-х і на по чат -
ку 2000-х ро ків са ме склад ність по дат ко во го об лі ку та звіт нос ті вва жа ла ся од нією
з основ них не га тив них ознак по дат ко вої сис те ми, яка при гні чу ва ла ак тив ність
ма ло го й се ред ньо го біз не су та під при єм ниць ку іні ці а ти ву на се лен ня. 

До спе ці аль них ін стру мен тів по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив -
нос ті зде біль шо го від но сять при ско ре ну амор ти за цію, ін вес ти цій ний по дат ко вий
кре дит, звіль нен ня від спла ти ми та на за со би ви роб ниц т ва, які вво зять ся в краї -
 ну як вне сок іно зем но го ін вес то ра у ста тут ний ка пі тал під при єм ст ва, ко ри гу валь -
ні ко е фі ці єн ти до ста вок по дат ків то що. 

На ра ху ван ня при ско ре ної амор ти за ції є вод но час од ним із ме ха ніз мів змен -
шен ня ба зи по дат ку на при бу ток під при ємств та пе ред ба чає або збіль шен ня нор -
ми амор ти за ції в пер ші пе рі о ди ви ко ри стан ня основ них за со бів і не ма те рі аль них
ак ти вів, або роз ши рен ня ба зи на ра ху ван ня амор ти за ції че рез за сто су ван ня ме то -
дів по двій но по ни жу ю чо го ба лан со во го за лиш ку, ку му ля тив но го, ме то ду су ми
ро ків то що. При ско ре на амор ти за ція по ши ре на в різ них кра ї нах сві ту, дає ва го -
мі по зи тив ні ре зуль та ти, то му в пер с пек ти ві її до ціль но за про ва ди ти й у по дат -
ко во му об лі ку в Укра ї ні.

Інвес ти цій ний по дат ко вий кре дит (один із ви дів по дат ко вих пільг) пе ред ба чає
змен шен ня по дат ко во го зо бов’язан ня з по дат ку на при бу ток на пев ний від со ток
су ми кош тів, ін вес то ва них у при дбан ня не обо рот них ак ти вів. Цей ін стру мент по -
ши ре ний у США, Ав ст рії й ба га тьох ін ших кра ї нах сві ту, де йо го за сто су ван ня
при ве ло до швид ко го онов лен ня ма те рі аль но-тех ніч ної ба зи суб’єк тів гос по да рю -
ван ня, пе ре оз б ро єн ня ви роб ниц т ва, мо дер ні за ції по туж нос тей. В Укра ї ні спро бу -
ва ли за сто су ва ти ін вес ти цій ний по дат ко вий кре дит що до дер жав них під при ємств.
Але че рез об ме же ність сфе ри за сто су ван ня й не про зо рість ме ха ніз мів ре алі за ції
цей ін стру мент по дат ко во го ре гу лю ван ня не дав очі ку ва но го ефек ту. Утім, у пер -
с пек ти ві до ціль но об ґ рун ту ва ти і впро ва ди ти ви ва же ні ме ха ніз ми ви ко ри стан ня
ін вес ти цій но го по дат ко во го кре ди ту.

За сто су ван ня ко ри гу валь них ко е фі ці єн тів до на ра хо ва них по дат ко вих пла те -
жів або ста вок опо дат ку ван ня пе ред ба чає збіль шен ня чи змен шен ня по дат ко во -
го пла те жу для окре мих плат ни ків, ви дів ді яль нос ті, те ри то рій. Цей ін стру мент
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ши ро ко ви ко рис то ву єть ся в Укра ї ні що до пла ти за зем лю, збо ру на гео ло го роз -
ві ду валь ні ро бо ти, ви ко на ні за ра ху нок дер жав но го бюд же ту, фік со ва но го сіль -
сь ко гос по дарсь ко го по дат ку то що та на дає мож ли вість вра ху ва ти при опо дат ку -
ван ні особ ли вос ті ді яль нос ті окре мих ка те го рій плат ни ків, що по зи тив но
від би ва єть ся на їх ній ін вес ти цій ній ак тив нос ті. Отже, до ціль но ви ко рис то ву ва ти
ко ри гу валь ні ко е фі ці єн ти й на да лі.

Та кож по зи тив ний вплив на ін вес ти цій ну ак тив ність справ ля ють ре струк ту -
ри за ція по дат ко вої сис те ми та фор му ван ня ефек тив но го по дат ко во го ме нед ж -
мен ту, зок ре ма че рез ство рен ня спри ят ли вих умов спів пра ці по дат ко вих ор га нів
і плат ни ків по дат ків, ак тив ну роз’яс ню валь но-про світ ниць ку ро бо ту по дат ко вих
ор га нів, за про вад жен ня адек ват них ви дів по дат ко вої від по ві даль нос ті то що. 

Уза галь ню ю чи ви кла де не, мож на зро би ти та кі ви снов ки:
1. Під по дат ко вим ре гу лю ван ням ін вес ти цій ної ак тив нос ті слід ро зу мі ти

здій с нен ня дер жа вою з до по мо гою ме ха ніз мів опо дат ку ван ня пев них за хо дів,
спря мо ва них на ре гу лю ван ня об ся гів, якос ті й на пря мів ін вес ту ван ня суб’єк тів
гос по да рю ван ня всіх форм влас нос ті, до сяг нен ня рів но ва ги між по пи том і про -
по зи цією на ін вес ти цій но му рин ку. При цьо му за сто со ву єть ся низ ка спе ці аль -
них ін стру мен тів із ме тою під ви щен ня або при гні чен ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті
за леж но від кон’юн к ту ри ін вес ти цій но го рин ку.

2. Ін ст ру мен ти по дат ко во го ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті ре алі зу -
ють ся че рез змі ну або ди фе рен ці а цію по дат ко вої став ки, ба зи опо дат ку ван ня,
об’єк тів та суб’єк тів, ко ри гу ван ня дже рел і тер мі нів спла ти по дат ків, спро щен ня
ве ден ня по дат ко во го об лі ку й по дан ня звіт нос ті та ін ші спе ці аль ні ме ха ніз ми.

3. В Укра ї ні до ціль но ви ко рис то ву ва ти та кі ін стру мен ти по дат ко во го ре гу -
лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті, як зни жен ня по дат ко вих ста вок, оп ти мі за ція
тер мі нів спла ти по дат ків, при ско ре на амор ти за ція, ін вес ти цій ний по дат ко вий
кре дит то що.

У да но му до слід же ні ви світ ле но ли ше основ ні ін стру мен ти по дат ко во го ре гу -
лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті, про те у сві ті їх ви ко рис то ву єть ся знач но біль -
ше. При цьо му три ває про цес удос ко на лен ня по дат ко во го ре гу лю ван ня з ме тою
за без пе чен ня йо го від по від нос ті мін ли вим умо вам внут ріш ньо го со ці аль но-еконо -
міч но го се ре до ви ща різ них кра їн, а та кож ін тег ра цій ним та гло ба ліс тич ним тен -
ден ці ям у сві то во му гос по дар ст ві. То му пер с пек тив ним на пря мом по даль ших до -
слід жень у цій сфе рі є ви роб лен ня прин ци по во но вих ін стру мен тів по дат ко во го
ре гу лю ван ня ін вес ти цій ної ак тив нос ті в Укра ї ні, які б най біль ше від по ві да ли умо -
вам ді яль нос ті й со ці аль но-еко но міч но го роз вит ку на шої кра ї ни, не су пе ре чи ли
сві то вим тен ден ці ям та ви мо гам сві то вих ор га ні за цій і між к ра ї но вих угру по вань.
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