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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрямування економіки України на іннова-

ційний шлях розвитку стає запорукою її кон-
курентоспроможності у світовому економічно-
му просторі на партнерських засадах, що обу-
мовлює необхідність активізації інноваційних
процесів на промислових підприємствах. Про-
блема інноваційного розвитку промислових
підприємств тісно пов'язана із обгрунтуванням
принципів інноваційної політики, вибором
стратегії інноваційного розвитку країни, фор-
муванням дієвої національної інноваційної си-
стеми та ефективним функціонуванням інфра-
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структури інноваційного ринку. Важлива роль
у проведенні державної політики стимулюван-
ня інноваційних процесів належить податковій
політиці за допомогою системи оподатковуван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ПРОБЛЕМОЮ

Питання оподаткування інноваційної діяль-
ності підприємств підіймали у своїх працях за-
рубіжні: П. Друкер, С.В. Єрмаков, В.Ю. Крів-
діна, А.Г. Мнацаканян, О.П. Парамонова,
А.П. Плотніков, М.В. Попов, Б. Санто, Б. Твісс,
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Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер та вітчизняні
вчені: О.І. Амоша, А. Гальчинський, В.М. Геєць,
В.О. Вишневський та ін.

Незважаючи на те, що в науковій літературі
розробки за інноваційним спрямуванням є до-
волі численними, залишаються проблеми, які
ще недостатньо вирішені як у теоретичному,
так і в практичному аспектах, зокрема — дослі-
дження системи пільгового оподаткування
підприємств, які займаються інноваційною
діяльністю. Це пояснюється тим, що на сучас-
ному етапі інноваційного розвитку України в
умовах відсутності законодавчо регламентова-

ної стратегії її інноваційного розвитку, націо-
нальної інноваційної системи ускладнюються
питання врахування такого непрямого факто-
ру впливу на активізацію інноваційних процесів
на підприємствах як механізм надання подат-
кових пільг.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз основних тен-

денцій інноваційної активності промислових
підприємств України та визначення ролі пільго-
вого оподаткування у стимулюванні інновацій-
них процесів.

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України
в період 2000—2012 рр.

Рис. 1. Динаміка питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації та реалізованої ними
інноваційної продукції у 2000—2012 роки
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах економічний розви-

ток держави напряму залежить від рівня
її інноваційного розвитку. Період форму-
вання національної інноваційної системи
(НІС) України перебуває на початковій,
але важливій стадії, коли необхідно вра-
хувати стратегічну направленість іннова-
ційного розвитку країни, фактори розвит-
ку національної економіки, пріоритетність
в ній галузей народного господарства,
діючу податкову політику й податкову си-
стему, інструменти стимулювання іннова-
ційної діяльності підприємств різних форм
господарювання та власності, зокрема
інструмент податкового стимулювання.
Логіка дослідження буде реалізована в наступ-
них етапах: зробити аналіз стану інноваційної
активності промислових підприємств України;
визначити джерела фінансування їх інновацій-
ної діяльності; розкрити сутність інноваційно-
го процесу; провести аналіз форм і методів по-
даткового стимулювання інноваційних про-
цесів на підприємствах використовуючи закор-
донний досвід.

Аналіз стану інноваційної активності про-
мислових підприємств України за статистични-
ми даними свідчить, що у 2012 році інновацій-
ною діяльністю займалися 11,4% промислових

підприємств від загальної їх кількості, що на
1,1% менше у 2011 році, на 2,1% більше ніж у
2010 році і дорівнює показнику 2001 року (табл.
1) [1]. Вищою частка інноваційних підприємств
була серед підприємств із виробництва коксу
та продуктів нафтоперероблення — 34,9%, ма-
шинобудування — 24,5%, хімічної та нафтохі-
мічної промисловості — 24% [2].

Питома вага промислових підприємств, що
впроваджували інновації коливається упро-
довж 2000—2012 років від 3,2% до 12,5%. Зо-
середимо увагу на деяких окремих моментах
(рис. 1).

Таблиця 2. Джерела фінансування
інноваційної діяльності підприємств України

в період 2000—2012 рр. (тис. грн.)

Рис. 2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
за 2000—2012 роки
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Із загальної картини виділяються наступні
періоди:

— 2000—2002 роки: при суттєвих впровад-
женнях технологічних процесів значною час-
тиною підприємств (12,1%, 11,4% та 10,8%)
рівень реалізованої ними інноваційної про-
дукції можна відмітити як дуже низький. Особ-
ливу увагу привертає 2001 рік: 11,4% підпри-
ємств що впровадили 110 нових технологічних
процесів, освоїли 441 вид інноваційної про-
дукції та використали 18 нових видів техніки
отримали найменший (1,6%) результат в обсязі
реалізації інноваційної продукції.

— 2007—2009 роки: при невисоких показни-
ках по рівню впровадження технологічних про-
цесів (56, 45, 14) та освоєння інноваційних видів
продукції (34, 51, 31) незначною частиною
підприємств (8,2%, 9,9% та 8,4%) спостерігають-
ся найвищі показники по реалізації ними інно-
ваційної продукції (14,9%, 17,6% та 11%).
Відмітимо 2008 рік: 9,9% підприємств, що впро-
вадили 45 нових технологічних процесів, освої-
ли 51 вид інноваційної продукції та використа-
ли 7 нових видів техніки отримали найвищій
(17,6%) результат в обсязі реалізованої ними
інноваційної продукції.

Що стосується питомої ваги реалізованої інно-
ваційної продукції, то тут можна відмітити, що
найбільшу частку вона займає в кризовий період, і
становить у 2008 році 17,6%, у 2009 році — 11%.

На нашу думку, держава для успішної реа-
лізації стратегії інноваційного розвитку повин-
на використовувати як прямі, так і непрямі ме-
тоди впливу на активізацію інноваційних про-
цесів на промислових підприємствах. Основним
із непрямих методів є пільгове оподаткування.

Для повноти дослідження визначимо дже-
рела фінансування інноваційної діяльності
підприємств в Україні та зосередимо увагу на
їх структурі (табл. 2, рис. 2) [1].

Дослідження вітчизняного
ринку інновацій свідчать, що но-
вовведення, які впроваджують
українські промислові підприєм-
ства, спрямовані на незначне
вдосконалення вже наявної про-
дукції та технології виробництва.
Науковці, які займаються оцін-
кою інноваційного розвитку Ук-
раїни, вважають оподаткування
промислового сектора економіки
надто обтяжливим.

У складі джерел фінансуван-
ня інноваційної діяльності за оф-
іційними даними статистичних
джерел виділяють такі групи:

власні кошти підприємств, кошти державного
бюджету іноземних інвесторів та інші джере-
ла.

Аналіз таблиці 2 показав, що для підтриман-
ня рівня конкурентоспроможності на ринку
промислові підприємства використовують
власні кошти для фінансування своєї інновац-
ійної діяльності.

За даними таблиці 2 та рисунка 2 можна ви-
ділити три періоди. Упродовж 2000—2005 років
витрати підприємств України на інноваційну
діяльність не перевищували 18 млн грн. і фінан-
сувались, в основному, за їх власні кошти
(100%, 100%, 95%, 92%, 98% та 100% відповід-
но). Період 2006—2009 років відзначається сут-
тєвим коливанням у структурі джерел фінан-
сування промислових підприємств і поступо-
вим зростанням їх обсягів. У період 2010—2012
роки суттєво скорочується власне фінансуван-
ня інноваційної діяльності, і зростає рівень
фінансування за рахунок інших джерел до 95%,
87% та 70% відповідно. Причому інші джерела
здебільшого складають банківські кредити.

Принципові зміни у структурі фінансуван-
ня можна пояснити зміною законодавства у
інноваційній, бюджетній та податковій сферах
у цей період. У 2005 році в Законі України "Про
інноваційну діяльність" були скасовані подат-
кові пільги (ст. 21 та ст. 22) інноваційним
підприємствам з податку на прибуток, подат-
ку на додану вартість та земельного податку на
підставі прийняття закону "Про Державний
бюджет України на 2005 рік". Прийняття По-
даткового кодексу у 2010 році стабілізувало
ситуацію з "оперативним" впливом податкових
механізмів для забезпечення виконання задач
бюджетної системи, але механізми пільгового
оподаткування інноваційної діяльності підпри-
ємств, зокрема, інноваційних підприємств, в да-
ному документі відсутні. Це пояснює ситуацію,

Автор Визначення 
Ілляшенко [3] процес створення, впровадження і поширення інновацій 

Краснокутська [4] 

комплекс різних послідовних видів діяльності на основі поділу і 
кооперації праці – від одержання нового теоретичного знання до 
використання створеного на його основі товару споживачем 

Мединський [5] 
паралельно-послідовна реалізація нововведень, науково-дослідної, 
науково-технічної, виробничої діяльності 

 Федулова [6] 

 

спосіб організації комплексу взаємопов’язаних між собою напрямів 
наукової, технологічної, організаційної, фінансової і комерційної 
діяльності, який спрямований на створення і впровадження на ринку 
нового або удосконаленого продукту, нового або удосконаленого 
технологічного процесу, використання в практичній діяльності нової 
або удосконаленої організаційно-економічної форми для забезпечення 
прибуткової роботи підприємця, забезпечення його 
конкурентоздатності і досягнення визначеної мети 

Колодійчук [7] 
передбачає перетворення наукового знання у реальність, здійснюється 
в просторі і часі та складається з певних залежних етапів 

Таблиця 3. Основні наукові підходи
до визначення сутності інноваційного процесу
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коли підприємства за відсутності по-
даткового стимулювання інновацій-
ної діяльності вимушені брати креди-
ти під інноваційні проекти, що в свою
чергу, підкреслює важливість механ-
ізму податкового стимулювання інно-
ваційної діяльності підприємств.

Для визначення ролі пільгового
оподаткування на підвищення іннова-
ційної активності підприємств важли-
во розуміти сутність інноваційного
процесу. В цьому питанні серед нау-
ковців і до сьогодні відсутній єдиний
підхід (табл. 3).

Зазначимо, що у підходах нау-
ковців до визначення сутності іннова-
ційного процесу можна відмітити, що
деякі з них розуміють його із загаль-
них позицій (макрорівень) [3, 4, 5, 7],
а деякі із позиції суб'єкта господарю-
вання (макрорівень) [6]. Але науковці
всі погоджуються в тому, що це про-
цес послідовних видів діяльності з метою реал-
ізації інновацій.

Визначимо основні етапи інноваційного
процесу на підприємстві з урахуванням проце-
су його інвестування (рис. 3).

На нашу думку, є певні особливості реалі-
зації видів діяльності з позиції різних рівнів
господарювання, обумовлені відмінністю мети
та засобів їх впровадження. Наприклад, фун-
даментальні дослідженні на рівні держави ма-
ють на меті підвищення якісного рівня науко-
во-дослідної сфери для забезпечення реалі-
зації стратегії її економічного розвитку, підви-
щення рівня інноваційного потенціалу, забез-
печення її конкурентоспроможності тощо.

Фундаментальні та прикладні дослідження
на рівні підприємства набувають актуальності
при переході його на інноваційний шлях роз-
витку, формуванні й реалізації стратегії інно-
ваційного розвитку. У роботі [8] автор визна-
чає стратегію інноваційного розвитку як нау-
ково-обгрунтовану систему розвитку суб'єкта
підприємницької діяльності, який, використо-
вуючи наявний ресурсний потенціал, здатний
забезпечити стабільний інноваційно-активний
його розвиток в конкурентному середовищі. На
нашу думку, забезпечення ефективного інно-
ваційно-активного розвитку промислового
підприємства можна досягти шляхом ефектив-
ного використання інтелектуальних ресурсів. У
роботі [9], зазначається, що ефективність сис-
теми управління інтелектуальними ресурсами
підприємства залежить від процесів капіталі-
зації — ефективного їх використання, перетво-

рення на складові інтелектуального капіталу й
отримання від цього процесу прибутку, а також
комерціалізації — процесу перетворення ідей
на продукти інтелектуальної діяльності: інте-
лектуальні продукти, інтелектуальні активи та
інновації, частину з яких підприємство може
реалізувати. Тому для створення сприятливих
умов інноваційного розвитку промислових
підприємств України вкрай важливо застосо-
вувати поряд із прямими й непрямі методи сти-
мулювання інноваційної активності — подат-
кові пільги, особливу увагу приділити першим
трьом етапам інноваційного процесу підприє-
мства.

Вважаємо, що при запровадженні податко-
вого механізму пільгованого оподаткування
підприємств, що займаються інноваційною
діяльністю необхідно враховувати наступні
фактори:

— форми податкового стимулювання;
— цілі податкового стимулювання;
— класифікацію суб'єктів податкового сти-

мулювання;
— етапи інноваційного процесу;
— пріоритетність галузей промисловості в

реалізації стратегії інноваційного розвитку
економіки України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для забезпечення системно-

го та комплексного підходу при формуванні
національної інноваційної системи України
необхідно розробити податковий механізм на-
дання пільг підприємствам, які займаються
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Рис. 3. Структура інноваційного процесу підприємства
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інноваційною діяльністю з урахуванням цілей
(всі підприємства, підприємства високотехно-
логічних наукоємних галузей, підприємства се-
реднього та малого бізнесу, новостворені інно-
ваційні підприємства, інноваційні підприємства
тощо) та форм (податкові пільги, податковий
кредит, податкові канікули, спеціальні подат-
кові режими тощо) податкового стимулюван-
ня, з урахуванням етапів інноваційного проце-
су та пріоритетності галузей промисловості в
реалізації стратегії інноваційного розвитку
економіки України. Напрямами подальших
досліджень можуть бути аналіз форм і методів
податкового стимулювання інноваційної діяль-
ності зарубіжних країн; визначення механізмів
надання пільг промисловим підприємствам у
залежності від етапів інноваційного проекту
тощо.
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