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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КРАЇНИ 

 
Розвиток економічних систем під впливом ринкових перетворень 

об’єктивно потребує реформування існуючих підходів щодо забезпечення 
фінансових ресурсів держави. При цьому інвестиції як невід’ємна складова 
економічного розвитку країн дозволяють покращити та забезпечити їх стале 
економічне зростання. Таким чином, інвестиції є важливим фактором розвитку 
як на державному, так і на регіональному рівнях; а інвестиційна діяльність, у 
свою чергу, є сукупністю практичних дій фізичних та юридичних осіб і держави 
щодо ефективної реалізації інвестицій.  

В Україні створено певну правову основу, яка визначає основні механізми 
реалізації інвестиційної діяльності. Але незважаючи на позитивні тенденції на 
рівні державного регулювання, стан інвестиційної діяльності залишається на 
надзвичайно низькому рівні, що суттєво ускладнюється постійним зменшенням 
обсягів інвестиційних ресурсів (1).  

Серед основних причин зниження активності інвесторів можна виділити, 
передусім, обмежені внутрішні заощадження та неможливість відновлення 
капітальних інвестицій.  

Податкове регулювання інвестиційної діяльності є невід’ємною частиною 
держаного регулювання інвестиційних відносин та економічної діяльності 
держави в цілому.  

Загалом, податкове регулювання інвестиційної діяльності – це система 
фінансово-економічних, організаційно-правових й інформаційних заходів, що 
здійснюються на макро-, мезо- та мікрорівні державними і місцевими 
установами за допомогою різних податкових інструментів для забезпечення 
можливості інвестиційної діяльності суб’єктами підприємництва в масштабах і 
термінах, які відповідають їх інтересам і інтересам розвитку всього суспільства. 
Суб’єктами 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.  

Поняття «податкове регулювання інвестиційної діяльності» можна знайти в 
наукових дослідженнях вітчизняних вчених.  

Зокрема, А. І. Крисоватий та Г. І. Василевська надають наступне 
визначення: «…Під податковим регулюванням інвестиційної активності слід 
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розуміти здійснення державою за допомогою механізмів оподаткування певних 
заходів, спрямованих на поліпшення умов інвестиційної діяльності, зокрема 
щодо впорядкування обсягів, якості й напрямів інвестиційної діяльності 
суб’єктів господарювання всіх форм власності, досягнення рівноваги між 
попитом і пропозицією на інвестиційному ринку» (2, с. 92).  

С. М. Чистов зазначає: «Податки є не просто одним із економічних важелів, 
за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку ззовні, реалізуючи 
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. При цьому податкове регулювання інвестиційної 
діяльності здійснюється за допомогою комплексу спеціальних інструментів. Під 
такими інструментами необхідно розуміти сукупність податків, зборів та 
обов’язкових платежів, методів та способів їх застосування, розміри ставок 
оподаткування, податкову базу, терміни та механізми сплати податків, податкове 
навантаження на дохід суб’єкта підприємництва, пільги щодо оподаткування, 
систему державних перевірок реальності сплати податків» (3, с. 61).  

Податкове регулювання інвестиційної діяльності здійснюється, зокрема, за 
рахунок відповідних методів податкового стимулювання економічної 
діяльності – конкретних прийомів і способів, що використовуються в 
нормотворчій діяльності при встановленні податкових пільг і інших заходів 
податкового характеру, спрямованих на надання майнових чи інших 
економічних пріоритетів окремим категоріям платників податків або зборів.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАОХОЧЕННЯ АДВОКАТА АБО ЧИ Є СТИМУЛ 

ПРАЦЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИВНО 

 
Економічна незалежність адвоката є гарантією незалежності адвоката у 

його діяльності. Спільнота повинна прагнути до того, щоб адвокати були 
вільними у можливостях здійснювати свою професійну діяльность. Адвокатам 


