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діяльності та розміру отриманого прибутку. Також необхідно 
зменшити нарахування в фонд оплати праці та реформування 
системи соціального забезпечення; суттєво зменшити видатки на 
органи державної влади.  

Отже, для впровадження стабілізаційної фіскальної політики 
та покращення економічного стану країни потрібно застосувати 
комплекс макрофінансових стабілізаторів і проведення грамотної 
державної політики, а саме необхідно забезпечення дієвого 
контролю за дотриманням фінансової дисципліни; приведення 
бюджетного процесу у відповідність з Бюджетним кодексом і 
Конституцією; зміцнення фінансової бази місцевого 
самоврядування, а подальше реформування податкового 
законодавства має бути послідовним і виваженим, а не 
стихійним. 
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МЕХАНІЗМ ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 

набуває актуальності питання стимулювання інноваційної 
діяльності серед вітчизняних підприємств. Беручи до уваги той 
факт, що формування інноваційної економіки потребує значних 
фінансових ресурсів, необхідно віднайти найбільш прийнятні для 
нашої країни методи стимулювання. 

Наявний рівень інноваційного потенціалу є визначальним 
фактором щодо можливостей, термінів і конкретних шляхів 
переходу національної економіки до інноваційної моделі 
розвитку. Як свідчать статистичні дані ООН, на початку XXI 
століття Україна посідала одне з перших місць у світі за 
кількістю наукових співробітників. Нині Україна залишається 
серед світових лідерів за більшістю напрямків фундаментальної 
науки (Україна нині є лідером серед країн Східної Європи за 
доходами у сфері IT-послуг). 

Протягом останніх п’яти років інноваційна активність 
вітчизняних підприємств залишалася на низькому рівні: за 2008–
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2012 рр. частка підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю, в загальній структурі промислових підприємств 
знаходилась на рівні ~ 12,0 %. 

Як свідчить світовий досвід, для стимулювання інноваційної 
діяльності держава може діяти у двох найпоширеніших 
напрямках: надавати достатнє фінансування інноваційних 
процесів із бюджету та створювати ефективний механізм 
податкових стимулів. Постійний дефіцит фінансових ресурсів 
держави обумовлює значущість і доцільність фіскального 
регулювання. 

Фіскальні механізми стимулювання інноваційної діяльності 
знайшли своє використання порівняно недавно — вперше у 
1966 р. податкові знижки були надані ряду японських 
компаній; у США їх почали надавати у 1981 р. 
Найважливішим інструментом впливу податкової системи на 
економіку є податкові пільги. Узагальнення світового досвіду 
податкового стимулювання інноваційної діяльності дає змогу 
виділити такі основні види пільг:  
 зменшення бази оподаткування шляхомсписання витрат на 

проведення НДДКР; 
 інвестиційний податковий кредит; 
 зниження податкових ставок для суб’єктів інноваційної 

діяльності; 
 встановлення неоподаткованого мінімуму об’єкта 

оподаткування; 
 звільнення від сплати окремих податків венчурних фірм; 
 вирахування з визначеної суми податку. 
На сьогоднішній день в Україні податкове законодавство 

передбачає низку преференцій для інноваційної діяльності. Так, 
проведена податкова реформа має на меті реалізацію двох 
ключових завдань: по-перше, в умовах критичного 
розбалансування системи державних фінансів необхідно 
збільшити доходи бюджету; по-друге, з метою стимулювання 
швидкого відновленняекономіки потрібно створити сприятливий 
фіскальний простір для бізнесу та інвестицій. На 2013 
фінансовий рік вивільнюється інвестиційний ресурс у розмірі 
46,6 млрд грн, структуру якого подано нижче. 

 



 

Інвестиційний ресурс українських підприємств на 2013 р.  

Наостанок доречно зазначити, що більшість зарубіжних 
країн використовує комбінацію прямих і непрямих методів 
фіскального регулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання. На нашу думку, для ефективного 
інноваційного розвитку України необхідне поєднання 
найдієвіших механізмів бюджетно-податкового регулювання 
та стимулювання інноваційної діяльності з врахуванням 
соціально-економічних особливостей. 
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