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У статті розкрито теоретичні засади податкового стимулювання діяльності будівельних підприємств
України. Визначено мету, напрями, форми, методи та інструменти податкового стимулювання діяльності
підприємств будівельного комплексу України. Розкрито визначення податкового стимулювання діяльності
підприємств будівельного комплексу України. Наведено класифікації інструментів податкового стимулю-
вання суб’єктів господарювання будівельної галузі України.
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ВСТУП
Однією з передумов вирішення завдання забезпечення конкурентоздатності національної економіки є

підтримка стійких темпів економічного зростання будівельної галузі України. Це може бути досягнуто ство-
ренням нових виробництв з високою часткою доданої вартості та стабільним попитом на внутрішньому і
зовнішньому ринках; стимулюванням упровадження технологічних інновацій; переходом до економіки, орі-
єнтованої на принципово нові, екологічно безпечні технології. Важлива роль у вирішенні цього завдання
належить комплексу заходів податкового характеру, який обов’язково повинен бути узгоджений із загаль-
ною системою державного регулювання економіки. З погляду державного регулювання, найважливіше зна-
чення має регулююча функція податків і системи оподаткування в цілому. Ця функція в залежності від
наслідків впливу податків на результати діяльності підприємств звичайно виступає або як стимулююча,
якщо окремі параметри певного податку заохочують платника покращувати результати своєї діяльності, або
як дестимулююча, чи стримуюча, якщо зміна окремих елементів податку або збору призводить до недо-
цільності з боку платника подальшого розвитку у відповідному напрямі.

У сфері державного податкового регулювання економіки особливе значення має оптимізація складу і
структури системи податків, рівня і структури податкового тягаря і податкових ставок. Таким чином, на наш
погляд доцільно зауважити, що податкове регулювання являє собою сукупність економічних заходів держа-
ви, де використовують податки для впливу на інтереси як господарюючих суб’єктів, так і самої держави в
цілому. Суть даного процесу полягає в досягненні податкової рівноваги між ціновою, фіскальною та регу-
люючою функціями. Побудова раціональної податкової системи залежить від економічно обґрунтованої її
внутрішньої структури і, перш за все, від параметрів податкових баз і податкових ставок.

Проблеми визначення податкових важелів стимулювання діяльності підприємств розкриваються в бага-
тьох працях вітчизняних науковців. Податкові важелі повинні спрямовуватися на забезпечення та підтримку
збалансованого економічного росту, раціонального використання природних ресурсів, стимулювання інве-
стиційно-інноваційної активності. Загальний аналіз теоретичних засад податкового стимулювання
підприємств України проведено у роботах таких вчених, як: Ю.Б. Іванов [1], Я.В. Литвиненко [2], І.О. Лу-
ніна [3], П.В. Мельник [4], О.А. Сич [5], В.П. Синчак [6], Т.І. Соколовська [7], Л.Л. Тарангул [8] та інші.

Проблемам розробки теоретико-методичних засад податкового стимулювання підприємств будівельної
галузі присвячено наукові праці вітчизняних економістів, зокрема, Е.В. Балабенко [9], Н.С. Бушуєва [10],
О.І. Авраменко [11], А.О. Касич [11], Л.В. Лисяк [12] та інші. Зазначені дослідження розкривають проблеми
розвитку оподаткування підприємств будівельного комплексу України. За результатами проведеного аналізу
вітчизняної літератури можливо зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіч-
ної літератури з дослідження теоретичних засад податкового стимулювання діяльності будівельних
підприємств, досі відсутні комплексні розробки з теоретичного обґрунтування мети, принципів та важелів
податкового стимулювання діяльності підприємств будівельного комплексу України, що й обумовило акту-
альність даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності податкового стимулювання діяльності будівельних підприємств України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Невід’ємною частиною фінансового регулювання ринкових відносин у будь-якій країні з ринковою еко-

номікою є податкове регулювання. Формування та реалізація податкової політики держави передбачає за-
стосування як стимулюючих, так і рестриктивних методів впливу на діяльність суб’єктів господарювання. У
світовій практиці застосовуються такі найбільш поширені методи державного податкового регулювання, як
зміна складу і структури системи податків, заміна одного методу чи форми оподаткування іншими, зміни і
диференціація ставок податків, зміна податкових пільг і знижок, їх переорієнтація за напрямами, об’єктами
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та платниками, повне або часткове звільнення від податків, відстрочка платежу або анулювання заборгова-
ності, зміна сфери поширення податків.

Залежно від засобів впливу державне податкове регулювання поділяється на дві сфери: податкове стиму-
лювання та податкове стримування.

Податкове стримування менш поширена сфера державного податкового регулювання, так як вона по-
кликана стримувати розвиток окремих галузей економіки та інвестиційну активність, переважно в цілях
недопущення кризи надвиробництва, що рідко трапляється в сучасній економіці. Тим більше, що це не
загрожує в найближчі роки і в перспективі Україні. Податкове стримування засноване на політиці високих
податків з використанням в цілому і вибірково високих податкових ставок, із збільшенням переліку податко-
вих платежів, з відміною податкових пільг і т. п. тому особливу увагу у цьому дослідженні слід приділити
податковому стимулюванню у формі податкового пільгування.

Податкове стимулювання засноване на політиці низьких податків, оптимізації складу і структури систе-
ми податків, рівня податкового тягаря і ставок окремих податків, а також на використанні системи податко-
вого пільгування (податкових пільг і преференцій). Податкове стимулювання покликане цілеспрямовано
впливати на економіку в цілому, окремі її сфери, галузі та соціальні процеси, а також на економічну пове-
дінку платників податків. Основною формою податкового стимулювання є податкове пільгування.

Аналіз закордонної та вітчизняної наукової літератури дозволив розробити наступне визначення поняття
«податкове стимулювання діяльності підприємств будівельного комплексу України».

Податкове стимулювання діяльності підприємств будівельного комплексу України — це вплив держави
на діяльність будівельних підприємств через податковий механізм, за допомогою якого відбувається заохо-
чення до ведення фінансово-господарської діяльності через створення прозорих, адміністративно зручних,
привілейованих умов діяльності. Метою податкового стимулювання підприємств будівельного комплексу
України є забезпечення ефективного розвитку їх діяльності.

Податковий механізм — сукупність форм і методів регулювання різних сторін організації податкових
відносин, дія і структура якого зумовлені особливостями управлінської діяльності держави у фінансовій
сфері [13, с. 218]. Таке трактування є узагальненим. Дійсно, податкові відносини належать до сфери фінансів,
проте вони являють собою окремий напрям діяльності, що характеризується притаманними лише йому особ-
ливостями. В першу чергу, це проявляється в тому, що податкові платежі мають обов’язковий характер, а
порядок податкових відносин суворо регламентується податковим законодавством. Вважаємо, що податко-
вий механізм є більш вузьким поняттям, виступає підсистемою фінансового та використовує лише деякі
його методи, інструменти та важелі.

Формою реалізації податкового механізму є сукупність податкових інструментів, закріплених у податко-
вому законодавстві.

Напрямами податкового стимулювання будівельних підприємств є: по-перше, стимулювання суб’єктів
господарювання будівельної галузі до інноваційної діяльності; по-друге, стимулювання будівельних
підприємств до оновлення основних фондів, розширення їх діяльності; по-третє, стимулювання ділової ак-
тивності та інвестиційної діяльності у будівельній галузі.

До методів податкового стимулювання будівельних підприємств належать непрямі податкові методи, які
поділяються на методи безпосереднього та опосередкованого впливу на суб’єктів господарювання.

До методів безпосереднього впливу належать диференціація ставок податків, списання, розстрочення,
відстрочення виконання податкового зобов’язання; надання податкових пільг.

Інструментом методу диференціації ставок податків є величини податкових ставок. Метод списання,
розстрочення, відстрочення виконання податкового зобов’язання реалізується завдяки інструменту строків
внесення платежів.

Метод надання податкових пільг базується на застосуванні таких інструментів, як: податкові звільнення,
податкові знижки (вирахування), податкові кредити, зниження ставок податку, спрощені режими оподатку-
вання, податкова амортизація.

Метод митного оподаткування реалізується інструментом маніпулювання видами та величиною ставок
мита. Методом опосередкованого впливу є митне оподаткування.

За другої класифікацією податкових інструментів податкового стимулювання, запропонованою
Ю.Б. Івановим, до системи податкових інструментів належать: системні, комплексні, елементарні (ло-
кальні) [15, с. 187].

Системні інструменти податкового стимулювання — інструменти, які вбудовані в систему оподаткуван-
ня. До них належать: загальний рівень оподаткування (податкове навантаження), структура системи оподат-
кування, шкала оподаткування, застосування альтернативних систем оподаткування.

Комплексні інструменти податкового стимулювання — інструменти, які одночасно стосуються декіль-
кох основних податків і зборів та створюють спеціальний режим оподаткування для визначених груп плат-
ників податків.

До цієї групи податкових інструментів належать: спеціальні податкові режими, які вводяться за терито-
ріальною ознакою та спеціальні галузеві (секторальні) режими оподаткування.

Елементарні (локальні) інструменти податкового стимулювання — інструменти, які пов’язані з кожним
окремим податком або збором. До них належать: об’єкт оподаткування, склад платників податків, ставка
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податку чи збору, порядок визначення витрат, що виключаються з бази оподаткування, база оподаткування,
податкові санкції, податкова амортизація, терміни сплати податку, порядок перенесення отриманих збитків,
укладання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Усі зазначені методи та інструменти можуть бути застосовані для підприємств будівельного комплексу
України незалежно від їх територіальної належності та масштабів діяльності.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, податкове регулювання виступає найважливішим інструментом впливу держави на розвиток

підприємств, який визначає пріоритети соціального і економічного розвитку країни. Податкове регулюван-
ня визначається податковою політикою держави. В умовах нестабільної економіки питання підвищення
ефективності податкової політики мають особливе значення і в цьому зв’язку зростає роль податків у підтримці
та розвитку підприємницької діяльності, що є фінансово-економічним стимулом сучасної економіки.

По-друге, метою податкового стимулювання підприємств будівельного комплексу України є забезпечен-
ня ефективності діяльності будівельних підприємств, що полягає у стимулюванні підприємств будівельної
галузі до інноваційної діяльності; стимулюванні будівельних підприємств до оновлення основних фондів,
розширення їх діяльності; стимулюванні ділової активності та інвестиційної діяльності у будівельному сек-
торі економіки.

По-третє, існує значна кількість підходів до класифікації інструментів податкового стимулювання та
більшість з них має значний прямий та опосередкований вплив на розвиток підприємств будівельного ком-
плексу України.
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