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У статті розглянуто проблеми підви-
щення інноваційно-інвестиційної актив-
ності великих підприємств та корпорацій 
за рахунок податкового стимулювання. 
Проаналізовано досвід розвинених країн 
щодо підтримки іннноваційно-інвестицій-
ної активності великого бізнесу за рахунок 
використання податкових інструментів. 
Оцінено пропозиції фахівців щодо встанов-
лення податкових пільг і преференцій для 
великих підприємств та корпорацій в Укра-
їні. Обґрунтовано доцільність використання 
методів інвестиційної лояльності органів 
місцевого самоврядування під час реалізації 
інноваційних проектів. Визначено можли-
вості та обмеження застосування методів 
інвестиційної лояльності для великих підпри-
ємств та корпорацій.
ключові слова: великі підприємства та 
корпорації, інноваційно-інвестиційна актив-
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ційна лояльність.

В статье рассмотрены проблемы повы-
шения инновационно-инвестиционной 
активности крупных предприятий и кор-
пораций за счет налогового стимулиро-
вания. Проанализирован опыт развитых 
стран по поддержке иннновационно-инве-
стиционной активности крупного бизнеса 
за счет использования налоговых инстру-
ментов. Оценены предложения специали-
стов по установлению налоговых льгот и 

преференций для крупных предприятий и 
корпораций в Украине. Обоснована целесо-
образность использования методов инвес-
тиционной лояльности органов местного 
самоуправления при реализации инноваци-
онных проектов. Определены возможности 
и ограничения применения методов инвес-
тиционной лояльности для крупных пред-
приятий и корпораций.
ключевые слова: крупные предприятия и 
корпорации, инновационно-инвестиционная 
активность, налоговое стимулирование, 
инвестиционная лояльность.

The article deals with the problems concern-
ing the enhancement of innovation and invest-
ment activity of large enterprises and corpora-
tions through the use of tax incentives tools.  
The experience of developed countries in sup-
porting innovation and investment activity of large 
business due to the use of tax tools is analyzed 
in the article. The proposals made by the experts 
in establishing tax privileges and preferences for 
large enterprises and corporations in Ukraine are 
evaluated. It was proved that to implement inno-
vation projects it is expedient to use the methods 
of investment loyalty of local government bodies. 
The opportunities and limitations for applying 
methods of investment loyalty for large enter-
prises and corporations are identified.
Key words: large enterprises and corporations, 
innovation and investment activity, tax incentives, 
investment loyalty.

Постановка проблеми. Забезпечення іннова-
ційно-інвестиційної активності великого бізнесу є 
актуальним завданням стратегії неоіндустріального 
розвитку національної економіки України. Це обу-
мовлене тим, що нині весь цикл інноваційно-інвес-
тиційного процесу (від стадії проектування до стадії 
впровадження та подальшого супроводу) можуть 
виконати лише великі підприємства та об’єднання, 
включаючи корпорації. Вони володіють матеріаль-
ними, трудовими, інформаційними ресурсами від-
повідної якості, а також мають можливість залучати 
необхідні обсяги фінансових ресурсів не тільки шля-
хом запозичення, але й за допомогою механізмів 
фондового ринку, що дає їм змогу забезпечувати реа-
лізацію всіх стадій інноваційного-інвестиційного про-
цесу. Однак сьогодні має місце невисока активність 
великого бізнесу щодо вкладання коштів в інноваційні 
проекти. Це обумовлене високою рухливістю еконо-
мічного середовища, його невизначеністю, ризиками, 
а також недостатньою вмотивованістю великих під-
приємств та об’єднань щодо здійснення іннова-
ційно-інвестиційної діяльності. Отже, існує нагальна 
потреба опрацювання питань стимулювання інно-
ваційно-інвестиційної активності великого бізнесу за 
рахунок поліпшення інвестиційного клімату, включа-

ючи використання податкових пільг та преференцій, 
що визначає актуальність дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняними та зарубіжними вченими й практи-
ками зроблено значний внесок у розгляд проблем 
стимулювання інноваційно-інвестиційної актив-
ності бізнесу, включаючи використання податкових 
методів та інструментів. Так, зокрема, С.В. Заха-
рін, О.І. Федорчак, М. Шклярова [1–3] розглянули 
проблеми регулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності в Україні; Р.Ю. Кризська, В.І. Дмитрієв, 
Т.В. Мединська та Р.Ю. Черевата [4–6] узагаль-
нили зарубіжний досвід стимулювання іннова-
ційно-інвестиційної активності та визначили мож-
ливості його адаптації в Україні; Е.С. Подаков, 
В.В. Лінтур та М.М. Петрічко [7; 8] проаналізували 
практику податкового стимулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності в Україні; Ю.І. Матищак, 
В.Д. Чекіна, О.І. Марченко та Г.С. Мельничук [9–11] 
запропонували шляхи вдосконалення системи 
податкового стимулювання інноваційно-інвести-
ційної активності в Україні з урахуванням зару-
біжного досвіду. Слід відзначити думку голови 
оргкомітету Київського міжнародного економічного 
форуму Ю.В. Півоварова, який, характеризуючи 
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перший з восьми основних державних стимулів 
розвитку інновацій в Україні, пов’язаний зі стиму-
люванням корпорацій, які інвестують у НДДКР, 
зазначив, що сприятливі умови для інвестицій біз-
несу в інновації включають зменшення бази опо-
даткування компаній на суму видатків на НДДКР, 
пільгові ставки податків і податкові канікули, кре-
дити й гранти, прискорену амортизацію основних 
засобів, звільнення від зборів на інфраструктуру 
та земельної ренти, страхування інноваційного 
експорту, державні закупівлі інновацій [3]. Перелі-
чені інструменти податкового стимулювання інно-
ваційно-інвестиційної активності великого бізнесу 
досить широко використовуються в розвинених 
країнах, тому доцільним є дослідження умов та 
можливостей їх використання в Україні, що визна-
чає мету й завдання дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в розробленні пропозицій щодо стимулювання 
інноваційно-інвестиційної активності великих під-
приємств та корпорації за рахунок використання 
податкових інструментів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Стимулювання інноваційно-інвестиційної актив-
ності здійснюється за рахунок розроблення та реа-
лізації відповідної фінансової, кредитної, аморти-
заційної, інфраструктурної, податкової політики 
на державному, регіональному та міському рівнях 
управління економікою шляхом використання від-
повідних інструментів. До податкових інструментів 
належить надання податкових пільг та преферен-
цій, а також зменшення податкового навантаження 
шляхом зміни ставки податку, характеру облікової 
політики, порядку визначення бази оподаткування 
та методів розрахунку податку тощо.

Зарубіжний досвід свідчить про те, що подат-
кова підтримка інноваційно активних підприємств 
та корпорацій є одним з важливих чинників реалі-
зації інноваційних проектів та залучення відповід-

них інвестицій. Як зазначають фахівці, до найбільш 
поширених видів податкових пільг, які отримали 
широке застосування в зарубіжних країнах, нале-
жать податковий кредит, відрахування з оподаткову-
ваної бази, відстрочка податкових платежів, спеці-
альний податковий режим [4–6]. Податковий кредит 
дає змогу підприємствам знижувати розмір нарахо-
ваного корпоративного податку на суму відсотку з 
витрат на кредитування інноваційної діяльності. 
Сума кредиту є частиною витрат на інноваційні роз-
робки, на яку можна зменшити податок на прибуток 
підприємства. У Франції, США, Японії, Нідерлан-
дах та Канаді застосовуються податкові кредити на 
проведення наукових досліджень та розробок, що 
є відрахуваннями з оподатковуваної бази. У Фран-
ції, США та Японії відрахування з оподатковуваної 
бази пов’язані зі збільшенням витрат на інноваційну 
діяльність за певний період. В Канаді та Нідер-
ландах відрахування з оподатковуваної бази про-
порційне обсягу витрат на інноваційну діяльність. 
У Німеччини оподатковуються 50% валового при-
бутку, отриманого від інвестування у сфері венчур-
ного капіталу. Відстрочка сплати податкових плате-
жів дає змогу компенсувати видатки підприємств на 
реалізацію інноваційних проектів, включаючи при-
дбання спеціального обладнання. Звичайно, цей 
спосіб підтримки використовується для стимулю-
вання інвестицій в інновації в період економічного 
занепаду та нестачі коштів, що використовуються 
на накопичення. З огляду на те, що віддача від 
інвестицій в реалізацію інноваційного проекту має 
досить довгий термін, відстрочка сплати податко-
вих платежів дає змогу зменшити обсяг коштів, які 
потрібні на накопичення.

Українськими науковцями на підставі викорис-
тання зарубіжного досвіду розроблено такі про-
позиції щодо податкової підтримки інноваційно 
активних підприємств та корпорацій, які узагаль-
нені в табл. 1.

Таблиця 1
Пропозиції щодо податкової підтримки інноваційно активних підприємств та корпорацій
автор Зміст

Е.С. Подаков

Система оподаткування повинна мати інвестиційну спрямованість, яка досягається шляхом 
застосування в оподаткуванні обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від розміру 
одержаного прибутку та рівня використання прибутку на інвестиційно-виробничі цілі. Також 
можливе застосування знижувальних коефіцієнтів залежно від приросту частки прибутку,  
що використовується на виробничий розвиток [7, с. 194].

В.В. Лінтур, 
М.М. Петрічко

Варто в перелік податків, за рахунок яких може бути виданий інвестиційний податковий кредит, 
включити акцизи, податок на додану вартість та податок на видобуток корисних копалин. 
Одночасно доцільно встановити терміни надання інвестиційного податкового кредиту, які б 
відповідали терміну окупності інвестиційного проекту на основі укладення відповідних договорів 
з податковими органами [8, с. 1152].

Т.В. Мединська, 
Р.Ю. Черевата

Доцільно прийняти податкові преференції щодо податку на прибуток для підприємств,  
які здійснюють інноваційну діяльність, та податку на доходи фізичних осіб, які зайняті  
в інноваційному процесі, що засвідчує досвід Польщі [6, с. 240].

Ю.І. Матіщак

Разом зі впровадженням інвестиційного податкового кредиту доцільно створити 
неоподатковуваний резерв, який є менш відомою формою податкової пільги порівняно  
з іншими, що можуть застосовуватися в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб, 
але також дасть можливість активізувати інноваційну діяльність [9, с. 35].
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Найбільш змістовними є пропозиції В.Д. Чекі-
ної щодо застосування інвестиційного податко-
вого кредиту для цільового стимулювання НДДКР 
[10, c. 423–425]. Поєднання принципів, механізму 
надання податкової пільги та інституційних умов 
може вважатись методичним підходом до обґрун-
тування пропозицій щодо використання податко-
вих інструментів для стимулювання інноваційно-
інвестиційної активності (рис. 1).

На жаль, представлені пропозиції не впроваджені 
в практику, хоча окремі кроки щодо формування від-
повідного законодавчого забезпечення мають місце.

Так, зокрема, розроблено проект Закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо встановлення інвестиційних преференцій 
у виді інвестиційного податкового кредиту)» від 
19 серпня 2016 р. № 5037.

Як зазначає О.І. Федорчак, законопроектом 
«Про внесення змін до розділу Перехідних поло-
жень Податкового кодексу України щодо розвитку 
вітчизняного виробництва шляхом стимулювання 
залучення інвестицій в реальний сектор економіки 
через індустріальні парки» від 25 квітня 2016 р.  
№ 2554 пропонується запровадження спеціального 
режиму оподаткування для платників податків в інду-
стріальних парках. Для учасників індустріальних пар-
ків передбачається нульова ставка податку на при-
буток перші п’ять років, а наступні п’ять років – 9%. 
Крім того, встановлюються знижені ставки податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
яке розташоване на території індустріального парку, 
та земельного податку, а також орендної плати за 
користування земельною ділянкою, на якій створено 
індустріальний парк [2, с. 84].

Однак зазначені проекти стосуються встанов-
лення пільг щодо державних податків. В умовах 
децентралізації влади актуальним є визначення 
можливостей стимулювання інноваційно-інвестицій-
ної діяльності великих підприємств та корпорацій за 
рахунок зменшення або звільнення від сплати місце-
вих податків та зборів. Для цього використовується 
механізм інвестиційної лояльності органів місцевого 
самоврядування під час реалізації великими підпри-
ємствами та корпораціями інноваційних проектів, 
спрямованих на підвищення якості життя населення 
на території присутності [14, c. 144]. Зазначені іннова-
ційні проекти дають змогу впроваджувати енерго- та 
ресурсозберігаючі технології, модернізувати кому-
нальну інфраструктуру, забезпечувати благоустрій, 
підвищувати екологічну безпеку тощо. Можливості 
використання механізму інвестиційної лояльності в 
Україні, згідно з чинним законодавством, є недостат-
ньо сприятливими. Це пов’язане з невизначеністю 
компетенції органів місцевого самоврядування само-
стійно встановлювати ставки на майно та податок 
від використання земельної ділянки. Водночас саме 
податки на майно є місцевими податками в розвине-
них країнах світу. Зокрема, у Великобританії, Іспанії 

та Швейцарії саме органи місцевого самоврядування 
встановлюють ставки податку на майно відповідно до 
місцевих умов та потреб, що дає їм змогу повністю 
скористатись механізмом інвестиційної лояльності.

висновки з проведеного дослідження. Вирі-
шення проблем підвищення інноваційно-інвес-
тиційної активності великих підприємств та кор-
порацій пов’язане з поліпшенням інвестиційного 
клімату, включаючи використання податкових 
інструментів (пільг, преференцій та спеціального 
податкового режиму). Досвід розвинених країн 
щодо податкового стимулювання інноваційно-
інвестиційної активності великого бізнесу свідчить 
про доцільність використання таких інструментів, 
як податковий кредит на проведення наукових 
досліджень та розробок, зниження бази оподатку-
вання прибутку від використання венчурного капі-
талу, відстрочка податкових платежів.

Пропозиції фахівців щодо встановлення податко-
вих пільг та преференцій для великих підприємств і 
корпорацій в Україні включають зниження податку на 
прибуток та податку на доходи фізичних осіб під час 
здійснення інноваційної діяльності; встановлення 
диференційованих ставок податків від отриманого 
прибутку та зниження коефіцієнтів під час оподат-
кування прибутку, спрямованого на виробничий роз-
виток; визначення термінів надання інвестиційного 
податкового кредиту залежно від терміну окупності 
інвестиційного проекту; формування поряд з інвес-
тиційним податковим кредитом неоподатковуваного 
резерву, який планується використовувати для реа-
лізації інноваційного проекту.

Запропоновано пропозиції щодо вдоскона-
лення податкового законодавства, пов’язаного зі 
впровадженням інвестиційного податкового кре-
диту в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, 
формалізувати у вигляді методичного підходу, 
який містить принципи стимулювання, механізм 
надання пільг та напрями формування інституцій-
них умов реалізації механізму.

Обґрунтовано доцільність використання методів 
інвестиційної лояльності органів місцевого само-
врядування під час реалізації інноваційних про-
ектів. Інвестиційна лояльність органів місцевого 
самоврядування передбачає зниження податків 
або звільнення від їх сплати під час реалізації соці-
ально значущих та екологічно безпечних проектів 
розвитку території. Однак в Україні існують обме-
ження застосування методів інвестиційної лояль-
ності для великих підприємств та корпорацій з 
боку органів місцевого самоврядування, пов’язані з 
повноваженнями щодо встановлення ставок місце-
вих податків відповідно до місцевих потреб.

Подальших досліджень потребують питання 
визначення можливостей поєднання податкових 
інструментів з іншими інструментами стимулю-
вання інноваційно-інвестиційної активності вели-
ких підприємств та корпорацій.
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Дотримання принципів 
податкового 

стимулювання 
інноваційно-

інвестиційної активності 

Механізм надання 
податкової пільги 

Формування 
інституційних умов 

реалізації механізму 
надання податкової 

 

Обґрунтування використання інструментів податкового стимулювання 
інноваційно-інвестиційної активності 

Інвестиційний податковий кредит реалізується у формі 
знижки, яка встановлюється з огляду на обсяг витрат на 
НДДКР. Податкові вирахування з бази оподаткування 
повинні здійснюватись у відсотках від загального 
обсягу витрат на НДДКР у звітному періоді. 
Ставка інвестиційного податкового кредиту 
встановлюється у відсотковому відношенні до бази 
оподаткування. 

Простота та стабільність правил використання, 
прозорість звітності про використання, публічний 
контроль за діяльністю органів державної влади та 
управління. 

Спрощення системи оподаткування прибутку 
підприємств та її зміна відповідно до принципу 
податкової нейтральності, фіксування ставки податку 
на поточному рівні, запровадження нейтральних 
правил розрахунку бази оподаткування, а саме 
податкової амортизації. 

Врахування сучасних принципів 
оподаткування прибутку підприємств. 
Модель бухгалтерського обліку та модель 
взаємодії систем бухгалтерського та 
податкового обліку не впливають прямо на 
простоту системи оподаткування прибутку 
підприємств; спрощення системи 
оподаткування прибутку підприємств чинить 
позитивний вплив на інвестиційно-
інноваційний розвиток країни; можливості 
інвестиційно-інноваційного розвитку не 
залежать прямо від зниження ставки податку 
на прибуток та кількості запроваджених 
інструментів стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств; 
податкова культура та мораль, сприятлива 
макроекономічна ситуація в країні позитивно 
впливають на ефективність системи 
оподаткування прибутку підприємств та їх 
інвестиційно-інноваційну діяльність; 
формування сприятливого середовища для 
інвестицій та інновацій потребує 
впровадження спеціальних інструментів 
стимулювання розвитку підприємств малого 
та середнього бізнесу з урахуванням 
особливостей їх функціонування. 

Впровадження модифікованої 
системи нарахування податкової 
амортизації. Розділення системи 
податкової амортизації основних 
засобів на дві складові, а саме 
нейтральну (для більшості 
підприємств) та стимулюючу (для 
підприємств, діяльність яких 
спрямована на інвестиційно-
інноваційну діяльність); відміна 
мінімально допустимих строків 
нарахування податкової 
амортизації) та державне сприяння 
поширенню між підприємствами 
інформації у вигляді методичних 
рекомендації про нейтральні норми 
податкової амортизації; проведення 
постійного моніторингу впливу 
запропонованих заходів на 
податкові надходження та 
інвестиційно-інноваційну активність 
підприємств за рахунок розширення 
інформативності податкової 
звітності. 

рис. 1. схема застосування інструментів інвестиційного податкового кредиту  
для цільового стимулювання нддкр (методичний підхід)
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STIMULATING INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY  
OF LARGE ENTERPRISES AND CORPORATIONS: TAX ASPECTS

The article deals with the problems concerning the enhancement of innovation and investment activity of 
large enterprises and corporations through the use of tax incentives tools. The problems relate to bettering 
the investment climate through the improvement of financial, credit, depreciation, infrastructural tax policies at 
different levels of economic management. Tax incentives tools for innovation and investment activity are tax 
privileges and preferences, including a special tax regime. The experience of developed countries in support-
ing innovation and investment activity of large business due to the use of tax tools is analyzed in the article. 
They include a tax credit for research and development; reduction of taxation of profits from the use of venture 
capital; deferral of taxes. The foreign practice of applying tax preferences for large enterprises and corpora-
tions engaged in innovation and investment activity was generalized. The proposals made by the experts in 
establishing tax privileges and preferences for large enterprises and corporations in Ukraine are evaluated. 
These proposals include a reduction of corporate income tax and personal income tax when implementing 
innovation activity; establishment of differentiated tax rates on income and reduction factors for taxing income 
used for the development of production; determination of a time limit for providing the investment tax credit 
depending on the payback period of an investment project; formation along with the investment tax credit of a 
non-taxable reserve that is planned to be used for the implementation of an innovation project. Special atten-
tion is paid to the proposals of specialists to improve the tax legislation related to the use of the investment tax 
credit and special tax regimes in industrial parks.

It was proved that to implement innovation projects it is expedient to use the methods of investment loy-
alty of local government bodies. The investment loyalty of local government bodies implies a reduction of or 
exemption from taxes when implementing socially significant and environmentally friendly projects on territorial 
development. The opportunities and limitations for applying methods of investment loyalty for large enterprises 
and corporations are identified.


