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У даній статті розглянуто сутність інноваційного розвитку. Проаналізовано динаміку та 
досліджено джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні. Запропоновано основні 
інструменти податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. 
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В данной статье рассмотрена сущность инновационного развития. Проанализирована 
динамика и оценены источники финансирования инновационной деятельности в Украине. 
Рассмотрены основные инструменты налогового стимулирования инвестиционно-
инновационной деятельности в Украине. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиции, налоговое стимулирование, налоговая 

политика, налоговые льготы, налоговый кредит, налоговые каникулы. 
 

In this article the essence of innovation development is considered. The dynamics and sources 
of financing of innovation activity in Ukraine are analyzed. The main tools of tax incentives 
for investment and innovation activity in Ukraine are offered. 
Keywords: innovation development, investments, tax incentives, tax policy, tax privileges, tax 

credit, tax holidays. 

 

Основною умовою досягнення позитивних темпів економічного зростання, як 

реального сектора економіки, так і окремих підприємств, є динамічна інноваційна та 

інвестиційна  діяльність. Використання податкових засобів та механізмів з метою 

стимулювання інноваційної економіки є встановленим фактором в більшості інноваційно 

розвинутих країн. На сьогодні в Україні усе більшої актуальності набуває проблема 

створення ефективної  системи оподаткування, здатної забезпечити відповідний рівень 

стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. При цьому податкове стимулювання 

має стати важливою складовою державної інноваційної та інвестиційної політики. 

Проблема необхідності запровадження в Україні податкового стимулювання 

інноваційної діяльності розглядались у працях таких учених, як В. М. Геєць, О. І. Жилівська,  

Ю. Б. Іванов,  Б. Є. Кваснюк, М. І. Крупка, А. Я. Кузнєцова, Б. А. Маліцкий, С. В. Онишко,  

О. С. Попович, В. П. Семиноженко, В. П. Соловйов, Л. М. Шаблиста та інших. У дослідженнях 

цих авторів доволі широко висвітлюється світовий досвід податкового стимулювання, 

аналізується вітчизняне законодавство і пропонуються рекомендації щодо запровадження пільг 

для інноваційних підприємств. 

Метою статті є дослідження впливу податкового стимулювання на інвестиційно-

інноваційну діяльність в Україні. 

Інноваційність є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, 

виробничих, соціально-економічних та усіх суспільних процесів. Від оволодіння 
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інноваційними механізмами розвитку залежить доля України: чи рухатиметься вона в 

напрямі входження до числа розвинених країн, чи залишиться стагнуючою країною на 

узбіччі науково-технічного і соціального прогресу [6]. Важливе місце в процесі активації 

інвестицій та інновацій належить впровадженню фіскальних методів державного 

регулювання та стимулювання.  

Стимулювання інноваційної діяльності є одним з ключових пріоритетів  економічної 

політики держав, які прагнуть вийти на траєкторію економічного  зростання та сталого 

економічного розвитку. Особливо важливим і проблемним  питанням для України є 

інноваційний розвиток, з огляду на уже обраний шлях інтеграції до Європейського Союзу, 

що вимагає модернізації національної економіки та загального підвищення рівня 

конкурентоспроможності.  

Інноваційний розвиток – спосіб  економічного  зростання,  заснований  на  

систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності 

господарської системи, на періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою 

науково-технічного прогресу, можливістю використання певних ресурсних факторів  у 

створенні інноваційних товарів і формуванні конкурентних переваг [4].  

Зазначимо що, під податковим стимулюванням інноваційного розвитку, ми розуміємо 

комплексний вплив органів державної влади та управління на останній, що полягає у 

застосуванні податкових стимулів і ґрунтується на відповідній нормативно-правовій  базі.  Ці  

стимули  водночас  є  інструментами  податкового  регулювання інноваційної діяльності.  

Але на жаль, для нашої економіки більш характерним є самофінансування інновацій. 

Це коли витрати на інноваційну діяльність сплачують самі суб’єкти господарювання за 

рахунок власних коштів. Це можна спостерігати в табл. 1. 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж 2013-2017 рр. 
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2013 9 562,6 6 973,4 72,92 24,7 0,26 1 253,2 13,11 1 311,3 13,71 

2014 7 695,9 6 540,3 84,98 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74 

2015 13 813,7 13 427,0 97,20 55,1 0,40 58,6 0,42 273,0 1,98 

2016 23 229,5 22 036,0 94,86 179,0 0,77 23,4 0,10 991,1 4,27 

2017 9 117,5 7 704,1 84,50 227,3 2,49 107,8 1,18 1 078,3 11,8 

Джерело : складено автором на основі [5] 

 

В табл. 1, ми можемо побачити, що пік зростання фінансування інноваційної діяльності 

припадає на 2016 рік, тоді як вже у 2017 році ці показники знизилися на 14 112 млн грн. 

Отже, основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у 2017 році залишалися 

власні кошти, які становили 84,50% всього фінансування. В той час як частка коштів 

державного бюджету була досить низькою, всього 2,49% від загальних витрат. Однак у 

2017 році спостерігається поступове збільшення фінансування інновацій з боку державного 

бюджету, а також зростання частки іноземних інвестицій у 4,6 рази порівняно з 2016 роком. 

В той же час відбувалося скорочення фінансування інноваційної діяльності за рахунок 

власних коштів на 14 331 млн грн. Можна зробити висновок, що не зважаючи на важку 

ситуацію в країні, іноземні інвестори все ж готові були вкладати свої інвестиції у розвиток 
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наших промислових підприємств, хоча не так інтенсивно як раніше. Позитивним можна 

вважати і те що, держава поступово збільшує свою роль у фінансуванні інноваційної 

діяльності  в Україні. 

Аналізований період також характеризується низькою питомою вагою промислових 

підприємств, що впроваджують інновації (табл. 2). У той же час впровадження нових 

технологічних процесів та виробництво інноваційних видів продукції,  які здавалося б 

почали досить швидко збільшуватися у 2016 році і становили – 3 489 процесів, у 2017 році 

знизилися до 1831. А питома вага реалізованої інноваційної продукції впала до 0,7%. 

Таблиця 2 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2013-2017 роки 
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2013 13,6 1 576 502 3 138 809 3,3 

2014 12,1 1 743 447 3 661 1 314 2,5 

2015 15,2 1 217 458 3 136 966 1,4 

2016 16,6 3 489 748 4 139 1 305 - 

2017 14,3 1 831 611 2 387 751 0,7 

Джерело: складено автором на основі [5] 

 

Таким чином, можна стверджувати, що для збільшення рівня інноваційної діяльності в 

Україні необхідно реалізувати ефективні заходи стимулювання промислових підприємств за 

допомогою застосування відповідних інструментів впливу. 

Одним з найдієвіших та найпоширеніших інструментів підтримки та податкового 

стимулювання інноваційної діяльності є податкові пільги, зокрема інвестиційний податковий 

кредит, дослідницький податковий кредит та інвестиційна податкова знижка. При цьому 

достатньо ефективною податковою преференцією вважають податковий кредит – сума 

(вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів 

(робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім 

витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється 

зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за звітний 

період. 

Ще одним видом пільг є «податкові канікули». Зміст цієї пільги полягає в тому, що 

суб’єкт господарювання звільняється на визначений час та при дотриманні певних умов від 

сплати податку на прибуток. Це дозволяє тимчасово зменшити податкове навантаження на 

таких платників, що дає їм змогу вивільнити певну суму коштів для розвитку 

підприємницької діяльності. Більш поширеним є застосування «податкових канікул» для 

підтримки підприємництва на початкових етапах становлення суб’єктів господарювання (в 

цьому випадку отримувачами цієї пільги є новостворені підприємства) та стимулювання 

інвестиційної діяльності (пільга надається суб’єктам господарювання, які залучають 

інвестиції, в тому числі й іноземні). 

Згідно чинного законодавства України до загального переліку стимулів для  інноваційної 

діяльності належать: 
� повне безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних проектів, проектів 

технологічних парків за рахунок коштів Державного бюджету України; 
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� часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування інноваційних проектів, в т.ч. проектів 
технологічних парків, за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів 
виконавця проекту і (або) інших суб’єктів інноваційної діяльності; 

� повна чи часткова компенсація відсотків, сплачуваних  суб’єктами  інноваційної  
діяльності,  в т.ч.  технологічними  парками,  комерційним банкам та іншим фінансово-
кредитними установам за кредитування інноваційних проектів;  

� надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування 
пріоритетних інноваційних проектів [2]; 

� звернення наукових парків щодо державного замовлення на поставку продукції, 
виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб 
розглядається у пріоритетному порядку [1]; 

� суми ввізного мита, при ввезенні  в  Україну  для  реалізації проектів  технологічних  
парків, нового устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не 
виробляються в Україні; технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не 
перераховують до бюджету, а зараховують кошти на  спеціальні  рахунки технологічних 
парків, їх учасників та спільних підприємств [3]. 

Отже, політика податкового стимулювання інноваційної діяльності фактично означає 

винайдення способів та меж балансування між державними та приватними інтересами, 

результатом яких є  задоволення інтересів кожного з суб’єктів. Держава, поступаючись своїм 

поточним фіскальним інтересом при податковому стимулюванні інноваційної діяльності, 

вправі розраховувати на задоволення інших потреб, як то інвестування вивільнених ресурсів 

у виробництво, фундаментальні дослідження, прикладні розробки, зменшення відтоку з 

країни носіїв інтелектуального потенціалу, тощо. Платник податків в обмін на понесення 

значних фінансових затрат з довгостроковою окупністю вправі розраховувати на зниження 

податкового тиску, на дотримання гарантій незмінності законодавства у довгостроковій 

перспективі тощо [7]. 

Впровадження фіскальних методів державного регулювання відіграє надзвичайно 

важливу роль в процесі побудови інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання 

національної економіки. Адже в сучасному, глибоко інтегрованому міжнародному 

економічному середовищі важливим фактором конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на світових ринках є рівень інноваційності. 
Таким чином, щоб забезпечити зростання обсягів інвестицій, необхідно провести 

структурні реформи вітчизняної економіки, які пов’язані зі створенням сприятливого 

інвестиційного клімату в сфері інноваційної діяльності. Зважаючи на обмеженість 

фінансових ресурсів, в сучасних умовах держава повинна надавати перевагу непрямим 

методам стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів. Адже відмова від інноваційної 

політики може призвести до консервації накопиченого в Україні інноваційного потенціалу та 

структурної деградації Української економіки. 
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