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Актуальність даної дисертаційної роботи визначається необхідністю
використання податків як інструментів стимулювання інвестиційної
активності в національній економіці в умовах сучасних викликів та
трансформаційних змін, визначених численними реформами, та підсилених
впливом кризових явищ. В роботі обґрунтовано концептуальну ідею про те,
що при організації процесу податкового стимулювання розвитку економіки
основний акцент необхідно здійснити на підтримці інвестиційної активності,
оскільки нові капіталовкладення і порядок відтворення раніше інвестованих
ресурсів здатні сприяти структурному оновленню національної економіки.
Концептуальні засади дослідження податкової системи країни як
ключового регулятора інвестиційних процесів і засобу забезпечення
поступального економічного розвитку сформовані на основі положень
стратегічних документів, діючих в Україні і таких, що визначають напрями
реформ в економічній сфері.
В дисертаційній роботі виділяється 5 ключових напрямів реалізації
податкового стимулювання економічного розвитку через підтримку
інвестиційної активності, а саме:
1)
забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту
населення і реалізація підприємницької ініціативи;
2)
забезпечення створення високої доданої вартості в національній
економіці, сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно
важливих видах економічної діяльності;
3)
підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності
вітчизняної економіки;
4)
формування системи економічно спроможних територіальногосподарських систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах
розподілу праці в процесі ефективного використання локальних ресурсів для
участі в місцевому, національному та міжнародному економічному обміні;
5)
Підвищення ефективності і цільової інвестиційної орієнтованості
системи податкового сприяння економічному розвитку, включення її
регуляторних функцій, зменшення нецільових втрат.
В першому розділі дисертаційної роботи наведено теоретичні та
концептуальні основи здійснення податкового регулювання інвестиційного
розвитку національної економіки. Теоретичним підґрунтям дослідження
податкового стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці

є категоріальний апарат, система принципів, і актуальних напрямів
формування методичного інструментарію з оцінки та регулювання впливу
податків на інвестиційне забезпечення розвитку пріоритетних видів
економічної діяльності, секторів економіки та на підтримку виконуваних в
економіці і суспільстві функцій, зміст і сутність яких визначаються сучасними
викликами і завданнями реформ.
Вдосконалено термінологічний базис в сфері дослідження податкового
регулювання інвестиційного розвитку економіки шляхом визначення сутності
таких категорій як податкове регулювання, інвестиційно-орієнтоване
оподаткування,
проектно-орієнтоване
оподаткування,
перспективне
інвестиційно-орієнтоване оподаткування. На основі ідентифікації ключових
рушійних сил в суспільстві, родового поняття та істотних ознак надано таке
визначення категорії «податкове стимулювання інвестиційної активності в
національній економіці» в сучасних умовах впливу структурних реформ в
національній економіці - цілеспрямований стимулюючий вплив на умови руху
інвестиційних ресурсів в розрізі секторальних та функціональних складових
економічної активності суб’єктів господарювання, а також в проєктноорієнтованому вимірі, який здійснюється з допомогою податків, органами
центрального та локального державного управління за принципом
субсидіарності та в межах повноважень, встановлених чинним
законодавством, в напрямах, обумовлених потребами продуктивних сил в
збалансованому результаті (в економічному, соціальному, бюджетному
вимірах), за ознакою функціональності та на основі підтримки залучення,
відтворення та реінвестування капіталу, забезпечення інноваційності розвитку
економіки.
Вдосконалено класифікацію функцій податкової системи, шляхом
виділення підфункцій забезпечення проектної орієнтованості, інвестиційної
орієнтованості, підтримки розвитку стратегічних видів діяльності і секторів
національної економіки, окупності і сталості наданих пільг, відповідальності,
економічної спроможності релевантних структурних елементів економіки в
просторовому вимірі рівноважності і зближення, забезпечення інноваційності і
структурного оновлення.
На основі врахування постулатів класичної теорії податкового
регулювання економічного розвитку, визначені і теоретично обґрунтовані
закономірності розвитку національної податкової системи з точки зору
виконання нею регуляторних функцій в контексті впливу на інвестиційну
активність та рух капіталу.
В другому розділі дисертаційної роботи обґрунтовано і аналітично
доведено, що для всіх напрямів податкового регулювання економічного
розвитку ключовим транзитним елементом виступають інвестиції, оскільки
для структурної модернізації економіки необхідним є певний перерозподіл
забезпечення окремих секторів і видів діяльності фінансовими і
матеріальними ресурсами. Виявлені ключові закономірності, переваги і вади в
розвитку національної інвестиційної системи. Динаміка і структура
інвестиційного процесу в Україні характеризується певною усталеністю і

відсутністю якісних позитивних зрушень. Так, позитивна динаміка
капітальних інвестицій в діючих цінах в національній валюті при перерахунку
в доларовий еквівалент у фіксованих цінах, насправді, перетворюється на
негативну. Структура джерел забезпечення капітального інвестування в
Україні за останні роки залишається майже незмінною, найбільшу частку
капіталовкладень забезпечують власні кошти підприємств і організацій
(більше 60% капітальних інвестицій за всі роки незалежності країни), а
ресурси фінансового, банківського, кредитного секторів, залишаються
недостатньо використаними (8-12% в загальній структурі). Зростання частки
бюджетного фінансування (12-20%) інвестиційного процесу спричинене
найбільшою мірою результатами реформи децентралізації і наданням
допомоги новоутвореним ОТГ за рахунок Державного фонду регіонального
розвитку. Іноземні інвестиції
в Україні не характеризуються
інституціональною, довгостроковою природою і мають походження з
офшорних зон (Кіпр, Віргінські острови тощо) або з країн, що закріплюють в
Україні сировинний тип спеціалізації (агрохолдинги з Нідерландів), і за своєю
часткою (від 3% до 0,3%, а всередньому 1% на рік) не здатні суттєво вплинути
на характер економічного розвитку і призвести до позитивних
трансформаційних зрушень.
Кошти фізичних осіб приймають участь в інвестиційному процесі,
здебільшого, у вигляді придбання об’єктів нерухомості, але такий ресурс як
перекази трудових мігрантів залишається неосвоєним в інвестиційному
аспекті і державна політика останніх років, з ініціативами оподаткування
таких трудових статків призводить до тінізації і зменшення ступеню освоєння
цього ресурсу в національній економіці. Щорічне ввезення в Україну від 11 до
14 млрд. дол. США (за даними Світового банку) трудовими мігрантами
становить суттєвий внесок до ВВП і могло б стати частиною капітальних
інвестицій. Тому виникає необхідність в застосуванні регуляторного
інструментарію для активізації інвестиційної діяльності, в якому податкам
відводиться особлива роль.
Проведено оцінку функціональності та регуляторної ефективності
вітчизняної податкової системи. Встановлено, що діюча в країні система
податків і платежів виконує ряд функцій, але здебільшого, це – фіскальна
функція, але при застосуванні чергових нововведень серед податків і зборів
офіційно декларується, що такі зміни будуть сприяти розвитку певних видів
економічної діяльності (найчастіше – сільськогосподарських виробників) або
ж відбудеться активізація інвестиційної діяльності та зростуть обсяги
залучення іноземних інвестицій. За допомогою методичного підходу до оцінки
регуляторної спроможності податкової системи України здійснено
вимірювання ефективності застосування важелів податкового стимулювання
економічної та інвестиційної активності. В основу методичного підходу
покладено ідею визначення відповідності системи податкового регулювання
таким 5-ом критеріям:
1) загальна оцінка рівня податкового навантаження;
2) доцільність та результативність наданих податкових пільг;

3) податкове стимулювання людського розвитку і добробуту населення;
4) розвиток податкового регулювання територіально-господарських
систем;
5) підтримка інвестиційної та інноваційно-технологічної спрямованості
економічного розвитку.
Дана методика не передбачає визначення інтегрального показника, але
ґрунтується на порівнянні України з економіками інших країн світу або з
цільовими значеннями індикаторів.
В результаті проведеної оцінки виявлено, що реальні і номінальні ставки
основних податків в Україні мають значення близьке до середніх в Європі, але
за рівнем податкового навантаження, відповідно до рівня загального
економічного розвитку на душу населення, вітчизняна податкова система
займає одне з останніх місць серед країн світу, що включені до моніторингу
податкових систем ОЕСР. Результати порівняння податкового навантаження
в Україні з різними країнами Світу свідчать про перевищення даного
показника в Україні до 2017 року з подальшим падіння до середньосвітових
значень. Але стабільне перевищення співвідношення бюджетних доходів до
ВВП в Україні порівняно з іншими країнами свідчить про зависоку
податкоміскість вітчизняного ВВП. Суми бюджетних втрат від нецільових
пільг з основних податків і зборів, а також обтяжлива практика касового
відшкодування ПДВ створюють враження про несприятливість впливу
системи податкового регулювання економічного та інвестиційного розвитку в
Україні.
В третьому розділі дисертаційної роботи попередньо визначені
закономірності довели висунену гіпотезу про доцільність розробки і
впровадження заходів і механізмів вдосконалення податкового стимулювання
економічного за такими напрямами як:
- забезпечення людського розвитку, підвищення рівня добробуту
населення і реалізація підприємницької ініціативи;
- забезпечення створення високої доданої вартості в національній
економіці, сприяння залученню і відтворенню капіталу в стратегічно
важливих видах економічної діяльності;
- підтримка інноваційності, високо-технологічності та наукоємності
вітчизняної економіки;
- формування системи економічно спроможних територіальногосподарських систем, пов’язаних функціональними ролями в ланцюгах
розподілу праці в процесі ефективного використання локальних ресурсів для
участі в місцевому, національному та міжнародному економічному обміні;
- підвищення ефективності і цільової орієнтованості системи податкового
сприяння економічному розвитку, включення її регуляторних функцій,
зменшення нецільових втрат.
Сформовані напрями відповідають детермінантам Національної
економічної стратегії України до 2030 року та Цілям сталого розвитку 1,2, 3, 4,
9, 11.

В цьому контексті пропонується запровадження таких регуляторних
заходів:
- запровадження механізму стимулювання реінвестування фінансового
результату в господарський оборот за допомогою норми ПКУ щодо
звільнення від оподаткування податком на прибуток
реінвестованого
вітчизняними підприємствами прибутку (повністю або частково), фактично це
– аналог податку на виведений капітал. Пропонований підхід апріорі дозволяє
визначити його вигідність за ставками оподаткування;
- заходи стимулювання інвестиційної підтримки інноваційної активності в
національній економіці та розвитку соціального капіталу і реалізації
підприємницької ініціативи, сутність яких полягає у знятті бар’єрів щодо
провадження співпраці між підприємствами, між бізнесом-наукою-освітоюдержавою-населенням в сфері генерації, трансферу інновацій, підготовки
кадрів, здобуття якісної освіти;
- заходи підвищення цільової інвестиційної орієнтованості податкових
пільг, які полягають у застосуванні по проектного підходу (тобто орієнтації на
інвестиційний проект як на одиницю обліку) в адмініструванні податків, у
скасуванні обтяжливого і збиткового для держави порядку відшкодування
ПДВ;
- податкові заходи підвищення економічної спроможності територіальногосподарських утворень шляхом обґрунтування найкращих регуляторних
якостей у єдиного податку для провадження податкового регулювання на
базовому рівні; та запровадження механізму непрямого стимулювання
добробуту населення громад із використанням ПДФО;
- запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності податкового
стимулювання інвестиційного розвитку економіки, який передбачає
визначення віддачі від стимулювання інвестиційного розвитку національної
економіки для бізнесу, держави і суспільства, обчисленої на основі ступеневої
функції залежності капітальних інвестицій від валової доданої вартості. Даний
підхід дозволив довести економічну ефективність пропонованих механізмів і
заходів податкового регулювання національної економічної системи в умовах
сучасних реформ.
Ключові слова: Податкове регулювання, інвестиції, національна
економіка,
інвестиційно-орієнтоване
оподаткування,
стимулювання
інвестиційної діяльності
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The relevance of this dissertation is determined by the need to use taxes as
tools to stimulate investment activity in the national economy in the current
challenges and transformational changes identified by numerous reforms and
exacerbated by the crisis. The paper substantiates the conceptual idea that in
organizing the process of tax incentives for economic development the main
emphasis should be placed on supporting investment activity, as new investments
and the order of reproduction of previously invested resources can contribute to the
structural renewal of the national economy.
Conceptual bases of research of the tax system of the country as the key
regulator of investment processes and means of maintenance of progressive
economic development are formed on the basis of provisions of the strategic
documents operating in Ukraine and defining directions of reforms in the economic
sphere.
In the dissertation work 5 key directions of realization of tax stimulation of
economic development through support of investment activity are allocated,
namely:
1) ensuring human development, improving the welfare of the population and
the implementation of entrepreneurial initiative;
2) ensuring the creation of high added value in the national economy,
promoting the attraction and reproduction of capital in strategically important
economic activities;
3) support for innovation, high-tech and knowledge-intensive domestic
economy;
4) formation of a system of economically viable territorial and economic
systems related to functional roles in the chains of division of labor in the process of
efficient use of local resources to participate in local, national and international
economic exchange;
5) Improving the efficiency and target investment orientation of the system of
tax assistance to economic development, the inclusion of its regulatory functions,
reducing non-target losses.
The first chapter of the dissertation presents the theoretical and conceptual
foundations of tax regulation of investment development of the national economy.
The theoretical basis of the study of tax incentives for investment in the national
economy is the categorical apparatus, system of principles and current areas of
formation of methodological tools for assessing and regulating the impact of taxes
on investment support for priority economic activities, economic sectors and support
functions in the economy and society. the content and essence of which are
determined by modern challenges and tasks of reforms.
The terminological basis in the field of research of tax regulation of
investment development of economy by definition of essence of such categories as
tax regulation, investment-oriented taxation, project-oriented taxation, perspective

investment-oriented taxation is improved. Based on the identification of key driving
forces in society, generic concept and essential features, the following definition of
the category "tax incentives for investment activity in the national economy" in
modern conditions of structural reforms in the national economy - purposeful
stimulating influence on investment resources in terms of sectoral and functional
components of economic activity of economic entities, as well as in the projectoriented dimension, which is carried out with the help of taxes, central and local
government on a subsidiary basis and within the powers established by current
legislation, in areas determined by the needs of productive forces in a balanced
outcome (in economic, social, budgetary dimensions), on the basis of functionality
and on the basis of supporting the attraction, reproduction and reinvestment of
capital, ensuring the innovative development of the economy.
The classification of tax system functions has been improved by allocating
sub-functions to ensure project orientation, investment orientation, support the
development of strategic activities and sectors of the national economy, payback
and sustainability of benefits, responsibility, economic capacity of relevant
structural elements of the economy in spatial dimension of equilibrium and
convergence. structural update.
Based on the postulates of the classical theory of tax regulation of economic
development, identified and theoretically substantiated patterns of development of
the national tax system in terms of its regulatory functions in the context of the
impact on investment activity and capital movements.
In the second chapter of the dissertation it is substantiated and analytically
proved that for all areas of tax regulation of economic development a key transit
element is investment, because the structural modernization of the economy requires
a certain redistribution of certain sectors and activities with financial and material
resources. The key regularities, advantages and disadvantages in the development of
the national investment system are revealed. The dynamics and structure of the
investment process in Ukraine is characterized by a certain stability and lack of
qualitative positive changes. Thus, the positive dynamics of capital investment in
current prices in the national currency when converted into dollar equivalent at fixed
prices, in fact, turns into negative. The structure of sources of capital investment in
Ukraine in recent years remains almost unchanged, the largest share of investment is
provided by own funds of enterprises and organizations (more than 60% of capital
investment in all years of independence), and resources of the financial, banking and
credit sectors remain underused -12% in the overall structure). The increase in the
share of budget financing (12-20%) of the investment process is mainly due to the
results of decentralization reform and the provision of assistance to newly formed
OTGs at the expense of the State Fund for Regional Development. Foreign
investments in Ukraine are not characterized by institutional, long-term nature and
originate from offshore zones (Cyprus, Virgin Islands, etc.) or from countries that
consolidate the raw material type of specialization in Ukraine (agricultural holdings
from the Netherlands), and their share (from 3% to 0 , 3%, and an average of 1% per
year) are not able to significantly affect the nature of economic development and
lead to positive transformational changes.

Funds of individuals participate in the investment process, mostly in the form
of real estate acquisition, but such a resource as remittances of migrant workers
remains untapped in terms of investment and government policy in recent years,
with initiatives to tax such labor leads to shadowing and reducing the degree of
development this resource in the national economy. Annual imports to Ukraine from
11 to 14 billion dollars. The United States (according to the World Bank) is a
significant contribution to GDP by migrant workers and could be part of capital
investment. Therefore, there is a need to use regulatory tools to intensify investment
activities, in which taxes have a special role.
An assessment of the functionality and regulatory efficiency of the domestic
tax system. It is established that the current system of taxes and payments performs
a number of functions, but for the most part it is a fiscal function, but when applying
new innovations among taxes and fees, it is officially declared that such changes
will contribute to the development of certain economic activities (most often farmers). or there will be an intensification of investment activity and increase the
volume of foreign investment. Using the methodological approach to assessing the
regulatory capacity of the tax system of Ukraine, the effectiveness of the use of
levers of tax incentives for economic and investment activity was measured. The
methodological approach is based on the idea of determining the compliance of the
tax regulation system with the following 5 criteria:
1) general assessment of the level of tax burden;
2) expediency and effectiveness of the provided tax benefits;
3) tax incentives for human development and welfare;
4) development of tax regulation of territorial economic systems;
5) support of investment and innovation-technological orientation of
economic development.
This method does not provide for the definition of an integrated indicator, but
is based on a comparison of Ukraine with the economies of other countries or with
the target values of indicators.
The assessment revealed that real and nominal basic tax rates in Ukraine are
close to the European average, but the level of tax burden, according to the level of
general economic development per capita, the domestic tax system is one of the last
among the world included in the monitoring of OECD tax systems. The results of
comparing the tax burden in Ukraine with different countries of the world show that
this indicator is exceeded in Ukraine until 2017 with a further decline to world
averages. But the stable excess of the ratio of budget revenues to GDP in Ukraine
compared to other countries indicates a high tax intensity of domestic GDP. The
amount of budget losses from non-target benefits from basic taxes and fees, as well
as the burdensome practice of cash VAT refunds create the impression of adverse
effects of the tax regulation of economic and investment development in Ukraine.
In the third section of the dissertation, previously defined patterns proved the
hypothesis of the feasibility of developing and implementing measures and
mechanisms to improve tax incentives in economic areas such as:
- ensuring human development, improving the welfare of the population and
the implementation of entrepreneurial initiative;

- ensuring the creation of high added value in the national economy,
promoting the attraction and reproduction of capital in strategically important
economic activities;
- support for innovation, high-tech and knowledge-intensive domestic
economy;
- formation of a system of economically viable territorial and economic
systems related to functional roles in the chains of division of labor in the process of
efficient use of local resources to participate in local, national and international
economic exchange;
- increasing the efficiency and target orientation of the system of tax
assistance to economic development, the inclusion of its regulatory functions,
reducing non-target losses.
The formed directions correspond to the determinants of the National
Economic Strategy of Ukraine until 2030 and the Sustainable Development Goals
1,2, 3, 4, 9, 11.
In this context, it is proposed to introduce the following regulatory measures:
- introduction of a mechanism to stimulate reinvestment of financial results in
economic turnover with the help of the TCU norm on exemption from income tax
on profits reinvested by domestic enterprises (in whole or in part), in fact it is an
analogue of withheld capital tax. The proposed approach a priori allows to
determine its profitability at tax rates;
- measures to stimulate investment support for innovation in the national
economy and social capital development and implementation of entrepreneurial
initiative, the essence of which is to remove barriers to cooperation between
enterprises, between business-science-education-state-population in the field of
generation, innovation transfer, training, obtaining quality education;
- measures to increase the target investment orientation of tax benefits, which
consist in the application of the project approach (ie focus on the investment project
as a unit of account) in the administration of taxes, in the abolition of burdensome
and unprofitable for the state VAT refund;
- tax measures to increase the economic capacity of territorial economic
entities by justifying the best regulatory qualities of a single tax for tax regulation at
the basic level; and introduction of a mechanism for indirect promotion of the wellbeing of the population of communities using PIT;
- a methodical approach to assessing the effectiveness of tax incentives for
investment development of the economy, which involves determining the impact of
stimulating investment development of the national economy for business,
government and society, calculated on the basis of the power dependence of capital
investment on gross value added. This approach allowed to prove the economic
efficiency of the proposed mechanisms and measures of tax regulation of the
national economic system in the context of modern reforms.
Key words: tax regulation, investments, national economy, investmentoriented taxation, stimulation of investment activity
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