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РЕФЕРАТ 
 

 Звіт про НДР: 108 с., 10 рис., 117 джерел, 9 додатків. 
 
Об’єкт дослідження – сукупність фінансово-економічних відносин в 

умовах інвестиційно-інноваційного стимулювання діяльності промислових 
підприємств. 

 
Мета роботи – обґрунтування рекомендацій по удосконаленню подат-

кового стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості в 
Україні з використанням принципів еволюційної економіки. 

 

Методи дослідження – загальнонаукові методи аналізу і синтезу, індук-

ції та дедукції, системний підхід, методи факторного та порівняльного аналізу, 

економіко-математичного моделювання. 

 

Головним результатом дослідження є розробка нового еволюційного 

підходу до оцінки формування структури податкової системи в Україні та оці-

нки інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності проми-

слових підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств; обґрунту-

вання загальних напрямів податкової політики в Україні, що сприятимуть 

інноваційному розвитку економіки; визначення етапів реформування системи 

оподаткування прибутку в контексті стимулювання НДДКР та інноваційного 

розвитку промислових підприємств. 

 

У ході дослідження вирішено такі задачі: 

досліджено теоретико-методологічні основи та концептуальні поло-

ження податкового стимулювання інноваційного розвитку промисловості та 

економіки в цілому, в тому числі в сфері НДДКР; 

узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації податкової по-

літики щодо стимулювання інноваційного розвитку економіки в сфері 

НДДКР, а також промисловості в рамках оподаткування прибутку підпри-

ємств; 

проаналізовано переваги і недоліки проведення такої політики у країнах 

з розвиненою економікою, а також з емерджентною економікою та економі-

кою, що розвивається; 

проаналізовано вітчизняний досвід формування та реалізації податкової 

політики в сфері податкового стимулювання НДДКР; 

сформульовано еволюційний підхід до оцінки формування структури 

податкової системи в Україні та оцінки інструментів стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рамках оподатку-

вання прибутку підприємств; 

обґрунтовано рекомендації по удосконаленню структури податкової си-

стеми в Україні та системи оподаткування прибутку підприємств з позиції сти-

мулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в 

Україні. 
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Сфера практичного використання результатів – на рівні центральних 

та місцевих органів влади, наукових установ та інших організацій та підпри-

ємств з метою вдосконалення взаємодії влади, промислових підприємств та 

наукових установ на інвестиційно-інноваційних засадах. 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ 

НДДКР, ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ, ПОДАТОК НА 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ПОДАТКОВА АМОРТИЗАЦІЯ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДА-

ТКОВИЙ КРЕДИТ, ЕВОЛЮЦІЙНА ЕКОНОМІКА 
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ВСТУП 

 
Рівень соціально-економічного розвитку в країні залежить від ефектив-

ного державного регулювання. Воно проявляється у створенні умов, сприят-

ливих для стійкого економічного зростання на інвестиційно-інноваційній ос-

нові, і податкової системи, зручною для платників податку, за допомогою від-

повідних інструментів. Серед податкових інструментів, які активно викорис-

товуються різними країнами, виділяють інструменти введення або скасування 

податків, зміни бази і ставок податків, прогресивної чи регресивної шкали опо-

даткування, введення в базу податку або виключення з неї окремих елементів, 

застосування податкових канікул, податкових пільг, зміни санкцій за пору-

шення податкового законодавства тощо. З огляду на те, що в даний час Укра-

їна займає одне з останніх місць в світі серед країн з ринковою економікою за 

обсягом ВВП за ПКС, в державі значно скорочуються сукупні інвестиції в еко-

номіку, знижується питома вага витрат на виконання наукових та науково -

технічних робіт в загальному обсязі ВВП, виникає необхідність формування 

довгострокової, послідовник-ний і зваженої державної політики, в тому числі 

в сфері оподаткування, яка забезпечить перехід на інноваційний шлях розви-

тку економіки. 

Проблеми оподаткування в сучасній економічній думці зазвичай розгля-

даються з позицій неокласичного підходу. Однак за останні кілька десятиліть 

трансформації господарства в колишніх соціалістичних країнах відбулися фу-

ндаментальні зрушення в поведінці економічних агентів, змінилися формальні 

і неформальні норми їх взаємодії. Дослідження податкового регулювання ін-

вестиційно-інноваційного розвитку економіки «всередині правил» (з позицій 

неокласичного та інституційного підходів) для прийняття стратегічних рішень 

стає недостатнім. Виникає необхідність розглядати закономірності зміни пра-

вил і норм поведінки як окремих економічних агентів, так і їх груп у просторі 

і часі з позицій їх еволюційного розвитку. 

Еволюційний підхід в економіці для аналізу закономірностей зміни пра-

вил і норм поведінки економічних агентів пропонує відповідний інструмента-

рій. З одного боку, він методологічно взаємопов'язаний з неокласичною тео-

рією, окремі положення якої є фундаментальними для різних течій економіч-

ної думки. Це проявляється у використанні формального моделювання як ін-

струменту дослідження в різних теоретичних напрямах. А з іншого – з інсти-

туціоналізмом, так як еволюціонізм в економіці ґрунтується на концепції об-

меженої раціональності і рутинної поведінки агентів і оскаржує неокласичні 

твердження про індивіда, який максимізує корисність в умовах повної інфор-

мованості про наслідки прийнятих рішень. 

Доцільність використання методології еволюційного розвитку процесів 

і явищ в економіці обумовлена тим, що хоча на певному етапі розвитку еконо-

мічної теорії неокласичні моделі стали одним з основних інструментів аналізу, 

прогнозування та моделювання поведінки тих чи інших економічних об'єктів, 

а їх практичне застосування сприяло підвищенню обґрунтованості економіч-
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них моделей прогнозування, проте в умовах нестабільності традиційна орто-

доксальна теорія, яка заснована на принципах загальної економічної рівно-

ваги, має обмежені теоретичні та прикладні можливості адекватного пояс-

нення спостережуваних процесів і явищ в довгостроковій перспективі. 

Враховуючи вище наведене, в роботі використано останні розробки ево-

люційної економічної теорії для дослідження податкового регулювання інвес-

тиційно-інноваційного розвитку економіки в умовах нестабільних динамічних 

змін, що дозволяє обґрунтувати рекомендації по вдосконаленню системи опо-

даткування в Україні. 

Розділ 1 – присвячено проблемам інноваційного розвитку економіки з 

позицій податкового стимулювання НДДКР в розрізі використання таких по-

даткових інструментів, як податок на прибуток підприємств, податок на до-

дану вартість (ПДВ) та податок з доходів фізичних осіб (ПДФО); 

Розділ 2 – присвячено теоретичним аспектам стимулювання інновацій-

ного розвитку промислових підприємств, використовуючи інструменти опо-

даткування прибутку підприємств, а також особливостям такого стимулю-

вання у країнах з розвиненою економікою та країнах з емерджентною еконо-

мікою та економікою, що розвивається. 

Розділ 3 – присвячено розробці еволюційного підходу до оцінки форму-

вання структури податкової системи в Україні та оцінки інструментів стиму-

лювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в ра-

мках оподаткування прибутку підприємств, а також обґрунтуванню рекомен-

дацій по удосконаленню системи оподаткування прибутку підприємств з по-

зиції стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підп-

риємств в Україні. 

Головним результатом дослідження є розробка нового еволюційного 

підходу до оцінки формування структури податкової системи в Україні та оці-

нки інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності проми-

слових підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств; обґрунту-

вання загальних напрямів податкової політики в Україні, що сприятимуть 

інноваційному розвитку економіки; визначення етапів реформування системи 

оподаткування прибутку в контексті стимулювання НДДКР та інноваційного 

розвитку промислових підприємств. 

Сфера практичного використання результатів – на рівні центральних 

та місцевих органів влади, наукових установ та інших організацій та підпри-

ємств з метою вдосконалення взаємодії влади, промислових підприємств та 

наукових установ на інвестиційно-інноваційних засадах. 
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКО-

ВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗ-

ВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Визначення податкових інструментів стимулювання економіки в 

сфері інвестицій і інновацій. В умовах неоіндустріальної спрямованості роз-

витку світового господарства для вирішення задачі інноваційного розвитку 

країнами як з розвиненою, так і з емерджентною економікою використову-

ється комплекс інструментів державного регулювання в сфері науково-дослі-

дних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Серед них одним з най-

більш гнучких виступають податкові стимули. Це обумовлено їх характер-

ними особливостями [115, с. 124]: 

податкові стимули носять неселективний характер і нейтральні по від-

ношенню до структури, спрямованості інновацій і до їх регіонального розмі-

щення; 

система податкового стимулювання інновацій не вимагає створення та 

утримання окремого управлінського апарату, тому що базується на існуючій 

податковій системі, що знижує витрати щодо її використання для державними 

органами влади та управління; 

податкові стимули інновацій ефективні за рахунок їх стабільності в по-

рівнянні з прямим субсидуванням, оскільки рівні субсидування перегляда-

ються щорічно і можуть періодично змінюватися, а податкові ставки є відно-

сно стабільними у часі. 

Податкове стимулювання інноваційної діяльності є непрямим методом 

державного фінансування економіки. Відомо, що до податкових інструментів 

непрямого фінансування відносяться інвестиційні податкові кредити, інвести-

ційні податкові знижки, податкові канікули протягом деякого часу щодо при-

бутку від реалізації інноваційних проектів, зниження податкових ставок [11, с. 

18].  

Необхідність ефективного податкового стимулювання інноваційної дія-

льності у світовому господарстві обумовлена наслідками світової фінансово-

економічної кризи. Одними з основних напрямів її подолання стали збіль-

шення витрат на НДДКР, а також їх збалансування з витратами за іншими на-

прямками державного регулювання економіки. Це сприяло стимулюванню 

економічної активності суб’єктів господарювання, а також пошуку нових дже-

рел економічного розвитку. 

Податкові стимули НДДКР є одним з найпопулярніших інструментів ін-

вестиційно-інноваційної політики в багатьох країнах світу. По суті, вони зни-

жують податкове навантаження на доходи підприємств, які займаються інно-

ваційною діяльністю і несуть витрати на НДДКР, підприємств, які мають дохід 

від комерціалізації інтелектуальної власності, або фізичних осіб, зайнятих в 

сфері НДДКР.  

Такі податкові інструменти можуть  
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 використовуватися для стимулювання інноваційної діяльності конкрет-

них груп підприємств (Великобританія, Китай),  підприємств малого та серед-

нього бізнесу (Бельгія, Великобританія, Італія, Нідерланди),  молодих компа-

ній (Ізраїль, Італія, Нідерланди);  

 диференціюватися залежно від правового статусу підприємств; 

 бути обмеженими для компаній з іноземною участю (Канада). 

На рис. 1 систематизовано особливості основних податкових стимулів в 

сфері НДДКР, що безпосередньо впливають на інноваційний розвиток еконо-

міки в різних країнах світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація податкових стимулів НДДКР1 

Хоча податкові стимули є загальними, вони далеко не однорідні і істотно 

відрізняються. Найбільш поширені інвестиційні податкові кредити. Вони ши-

роко використовуються в тих видах економічної діяльності, які відповідають 
                                                             
1Складено за дослідженням [2, c. 52]. 
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стратегічним пріоритетам соціально-економічного розвитку держави, з метою 

стимулювання суб’єктів господарювання збільшувати витрати на кваліфіко-

вані НДДКР. До таких витрат відноситься заробітна плата персоналу, зайня-

того у сфері НДДКР; вартість активів, придбаних для цілей НДДКР; укладання 

відповідних контрактів та отримання патентів на території держави та інше. 

Впровадження і використання інвестиційних податкових знижок, які 

зменшують оподатковуваний прибуток, а не податкові зобов'язання, дозволяє 

створювати умови для стимулювання інновацій та додаткового залучення ін-

вестицій в економіку таких країн.  

Прискорена амортизація як ще один податковий стимул інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств використовується в Бразилії , Великобри-

танії, Ізраїлі, Канаді, США, Японії та деяких інших країнах. Так, в Бразилії 

застосовується режим повної прискореної амортизації в тому році, коли були 

придбані  машини та нове обладнання, використовувані для проведення нау-

кових досліджень і створення технологічних інновацій. З метою стимулю-

вання інноваційної активності в державі забезпечується прискорена амортиза-

ція витрат на придбання нематеріальних активів, призначених для проведення 

НДДКР. 

Знижена ставка податку на прибуток у податковому стимулюванні 

інноваційної діяльності використовується у випадку, якщо підприємство дося-

гло певного рівня інноваційної активності. Тому найбільшу підтримку отри-

мують підприємства, що забезпечили успішну комерціалізацію результатів 

НДДКР і отримали, таким чином, достатній прибуток. Для інших такі стимули 

лише частково компенсують підприємницький ризик [103, c. 82]. 

Податкові стимули інноваційної діяльності розрізняються також за при-

родою бази стимулювання. Так, деякі з них впливають на доходи, отримані від 

інноваційної діяльності, а деякі – на витрати. Економічними категоріями, на 

які може поширюватися вплив податкових стимулів, можуть бути наступні: 

(1) витрати на НДДКР: база стимулювання включає різноманітні ви-

трати, які в деяких країнах можуть бути обмежені кваліфікованими витратами 

на придбання машин та обладнання, а в деяких – витратами, які здійснюються 

всередині країни; 

(2) заробітна плата у сфері НДДКР: базою стимулювання є фонд заробі-

тної плати підприємства, працівники якого зайняті у сфері НДДКР; 

(3) витрати інтелектуальної власності (ІВ): в якості бази стимулювання 

виступають витрати на придбання патентів, інвестиції в нематеріальні активи 

чи придбання нових технологій; 

(4) витрати на НДДКР і ІВ: база стимулювання включає як витрати на 

НДДКР, так і витрати інтелектуальної власності; 

(5) дискреційна база: деякі країни використовують більш низькі ставки 

податку на прибуток корпорацій, що функціонують у сфері кваліфікованих 

НДДКР; 

прибуток ІВ: базою стимулювання є прибуток, отриманий від комерціа-

лізації продуктів, захищених правом інтелектуальної власності. 
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Крім цього, для стимулювання інноваційної діяльності також застосову-

ються неподаткові методи, такі як списання витрат на проведення науково-до-

слідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), розвиток нових напря-

мів науки, впровадження законодавчих норм для стимулювання науково-дос-

лідної активності та інше. Уряд багатьох країн ЄС передбачає повне списання 

поточних витрат на НДДКР, а амортизаційні відрахування на капітальні ви-

трати, а саме придбання обладнання для проведення НДДКР, вираховуються з 

оподатковуваного прибутку.  

1.2. Аналіз використання податкових стимулів для інвестиційно-іннова-

ційного розвитку економіки в світовій практиці. В сучасних умовах країни ЄС 

активно використовують податкові стимули для інноваційного розвитку еко-

номіки. Це обумовлено тим, що відбувається посилення сфери послуг і науко-

містких сфер діяльності в індустріально розвинених країнах. За даними Євро-

стату [12], у 2013 р. в країнах ЄС частка витрат на наукові дослідження та ро-

зробки у ВВП в середньому становила 2,01%: у Фінляндії – 3,31%, Швеції – 

3,3%, Данії – 3,06%, Німеччині – 2,85%, Австрії – 2,81%, Словенії – 2,59%, 

Франції – 2,23%, Бельгії – 2,28%. Меншою вона була у Чорногорії, Румунії, 

Кіпрі, Латвії та Болгарії – від 0,38% до 0,65%. В використання податкових сти-

мулів в сфері НДДКР дозволяє підприємствам або індивідам віднімати певний 

відсоток витрат на придбання активів з їх податкових зобов'язань на додаток 

до звичайних амортизаційним відрахуванням.  

Податкове стимулювання інноваційної діяльності в країнах ЄС (Австрії, 

Бельгії, Великобританії, Данії, Угорщині та Чехії) поряд з іншими методами 

державної підтримки інноваційної діяльності підприємств передбачає: 

надання інвестиційних податкових кредитів, які дозволяють вирахову-

вати з бази оподаткування прибутку підприємств суми, розраховані залежно 

від обсягу витрат на НДДКР; 

надання інвестиційних податкових знижок, які дозволяють збільшувати 

суму кваліфікованих видатків на НДДКР, тим самим зменшуючи базу оподат-

кування підприємств; 

застосування норм прискореної амортизації, що використовуються до 

фіксованих активів інноваційного підприємства за найбільшою ставкою у пе-

рший рік експлуатації; 

застосування зниженої ставки податку на прибуток, що використову-

ється для об’єктів інтелектуальної власності. 

В ЄС обсяг державної підтримки НДДКР у вигляді прямого фінансу-

вання і податкових стимулів відрізняється за роками та країнами. Як показано 

на рис. 2 питома вага податкових стимулів на НДДКР в державних коштах збі-

льшилася в 2012 р. по зрівнянню з 2006 р. у таких країнах, як Бельгія, Велико-

британія, Ірландія, Франція, Туреччина, Чехія. Майже не змінилась – в Австрії, 

Данії. Зменшилася – в Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Словенії, 

Угорщині. Такі країни ЄС, як Естонія, Фінляндія, Німеччина, Люксембург, 

Швеція та Швейцарія не використовували податкові стимули щодо видатків 

на НДККР протягом досліджуваного періоду. 
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Рис. 2. Зміна державної підтримки НДДКР у вигляді прямого  

фінансування і податкових стимулів2 

 

В країнах ЄС оцінювання підтримки діяльності в сфері НДДКР за допо-

могою податкових стимулів здійснюється за допомогою відповідних методів. 

В Австрії і Чехії така оцінка спирається на касовий метод і передбачає 

відшкодування витрат на відповідні дослідження.  

В Бельгії оцінка податкових стимулів здійснюється за методом нараху-

вань. Такими стимулами виступають податкові кредити на НДДКР, що засто-

совуються, по-перше, до капіталу НДДКР,  а також до фонду заробітної плати 

працівників молодих інноваційних компаній, приватних підприємств та орга-

нізацій, які мають партнерські угоди науковими закладами. Такі оцінки не 

включають інвестиційні знижки для проектів з охорони навколишнього при-

родного середовища у зв’язку з тим, що компоненти НДДКР в даній сфері не 

можуть бути ідентифіковані.   

В Данії податкові стимули оцінюються відносно вартості прискореної 

амортизації капіталу НДДКР за виключенням стимулів податку на прибуток 

працівників в сфері НДДКР (наукових співробітників і основного персоналу). 

                                                             
2Складено за джерелами: [30; 31]. 
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Оцінка податкових стимулів в 2012 р. додатково відображає значення подат-

кового кредиту в сфері НДДКР для дефіциту, пов'язаного з кваліфікованими 

витратами на НДДКР. 

У Франції оцінка податкових стимулів проводиться за методом нараху-

вань і  стосується інвестиційного податкового кредиту на НДДКР, а також спе-

ціальних положень щодо внесків соціальної безпеки молодими та інновацій-

ними підприємствами, але виключає стимулювання вартості прискореної амо-

ртизації капіталу НДДКР. В країні широко використовуються податкові сти-

мули як зниження податків на заробітну плату та компенсація податкового 

кредиту. Сума податкових знижок складає до 33,5% від кваліфікованих витрат 

для молодих компаній, до 17,5% для підприємств старше 5 років і до 14% для  

підприємств старше 10 років. За діючою програмою стимулювання інвести-

ційний податковий кредит на НДДКР становить 10% від кваліфікованих ви-

трат і 40% від їх зростання в порівнянні з їх середнім обсягом за останні два 

роки. Максимальний податковий кредит може дорівнювати 10 млн євро на рік. 

В Угорщині оцінюються податкові знижки на НДДКР за винятком лока-

льних податкових знижок на бізнес і відрахувань для здійснення інвестицій в 

інновації.  

В Ірландії інвестиційний податковий кредит на НДДКР (а саме, на пото-

чні витрати, придбання і використання машин й обладнання, використання 

споруд для цілей НДДКР) оцінюється на касовій основі. 

У Нідерландах оцінка на касовій основі стосується податкового кредиту 

на прибуток працівників в сфері НДДКР. В 2012 р. така оцінка додатково 

включала податкові знижки на НДДКР для кваліфікованих витрат, не пов’яза-

них з працею в сфері НДДКР. 

В Норвегії і Португалії метод нарахувань застосовується для оцінки ін-

вестиційного податкового кредиту на НДДКР, який стосується поточних і ка-

пітальних витрат на  НДДКР. 

В Словенії оцінка податкових стимулів заснована на методі нарахувань 

в умовах застосування схем інвестиційної податкової знижки на НДДКР і не 

передбачає включення регіональних стимулів. 

В Іспанії проводиться оцінка інвестиційних податкових кредитів на 

НДДКР та інновації на підставі даних податкових органів влади за вимогами, 

опублікованими Міністерством економіки та конкурентоспроможності. Оці-

нювання передбачає підтримку технологічних інновацій. За експертними да-

ними, величина таких кредитів в країні складає більше 45% усіх кваліфікацій-

них витрат і майже 20% всіх відрахувань. Оцінювання не передбачає вклю-

чення вартості знижок для роботодавців щодо внесків на соціальне страху-

вання, які в 2007 р. склали менш 1 млн євро. 

У Туреччині оцінка податкових стимулів проводиться на касовій основі. 

Оцінювання стосується відрахувань для поточних витрат на НДДКР і витрат 

на придбання обладнання в науково-дослідні центри і інноваційні компанії, а 

також на часткову компенсацію за внесками соціального страхування на підп-

риємствах, заснованих в технопарках. Державна підтримка в сфері НДДКР пе-

редбачає комплекс стандартних вирахувань для поточних витрат на НДДКР, а 
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також завищені критерії податкової підтримки інших країн. Оцінка вартості 

прискорених амортизаційних резервів не проводиться. 

У Великобританії податкові стимули НДДКР оцінюються методом на-

рахувань і відносяться до податку на прибуток корпорацій. Система податко-

вих стимулів у Великобританії передбачає збільшення витрат, які зменшують 

оподатковуваний прибуток на 150% від кваліфікованих витрат на НДДКР для 

малого та середнього бізнесу, а також від 125% від кваліфікованих витрат для 

великих підприємств. За експертними оцінками, податкові стимули мають зна-

чний вплив на підприємництво в інноваційній сфері Великобританії. Це 

пов’язано з тим, що такі стимули надають можливість підприємствам здійс-

нювати довгострокові інноваційні проекти, знижуючи тим самим ризик реалі-

зації таких проектів.  

Світовий досвід використання податкових стимулів в сфері інноваційної 

діяльності свідчить про таке: механізм надання інвестиційних податкових кре-

дитів в розвинених країнах ЄС передбачає не відстрочку податкового зобов'я-

зання з податку на прибуток на пізніший термін, що призведе до необхідності 

сплати значної суми платежів у бюджет по закінченню виконання інвести-

ційно-інноваційного проекту і значно вплине на фінансовий стан інноваційно 

активного підприємства, а зменшення суми нарахованого податку на певний 

відсоток від обсягу витрат на НДДКР і (або) від приросту витрат на НДДКР в 

середньому за визначений період часу. 

1.3. Вітчизняний досвід формування та реалізації податкової політики 

в сфері стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки. Інсти-

туціональна криза в Україні не сприяє забезпеченню соціально-економічного 

розвитку на інноваційних засадах. Це знаходить відображення у таких тенде-

нціях, що спостерігаються останні 15 років:  

погіршенні динаміки рівня витрат на науково-технічну діяльність, які 

поступово знижуються – з 1,16% ВВП в 2000 р. до 0,66% ВВП в 2014 р.; 

зменшенні кількості організацій, що виконують наукові дослідження і 

розробки, з 1 490 од. в 2000 р. до 999 од. в 2014 р., а також чисельності науко-

вих співробітників зі 120 773 осіб в 2000 р. до 109 636 осіб в 2014 р. при збіль-

шенні чисельності осіб, які мають вчений ступінь; 

зменшенні питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової з 6,8% у 2001 р. до 2,5% в 2014 р. 

Така динаміка розвитку основних інноваційних показників свідчить про 

те, що інноваційна сфера в економіці країни достатньо не розвивається, що має 

наслідки невідповідності значної частини вітчизняної продукції (товарів, пос-

луг) стандартам розвинених країн світу. 

Джерелами фінансування інноваційної діяльності в Україні є власні ко-

шти підприємств, кошти державного бюджету, кошти іноземних інвесторів та 

інші. Як випливає з даних, представлених на рис. 3, найбільшу питому вагу в 

загальній сумі витрат на інноваційну діяльність займають власні кошти підп-

риємств. 
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Рис. 3.Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні3 

 

Згідно з даними Державної служби статистики в Україні для здійснення 

інновацій підприємства витрачають кошти за такими напрямами: 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, що в 

2014 р. становило 64,5% власних коштів підприємств; 

здійснення науково-дослідних розробок власними силами (15,9% влас-

них коштів підприємств в 2014 р.); 

придбання результатів науково-дослідних робіт у інших підприємств 

(6,9% власних коштів підприємств в 2014 р.); 

придбання інших зовнішніх знань або нових технологій (0,6% власних 

коштів підприємств в 2014 р.); 

навчання та підготовку персоналу для розробки та запровадження нових 

або значно вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового 

запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створенням та впрова-

дженням інновацій (10,1% власних коштів підприємств в 2014 р.). 

Частка державних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності в Ук-

раїні протягом 2000-2014 рр. була незначною. В 2014 р. вона склала 0,26% у 

ВВП. При чому обсяг надання таких коштів кожного року значно відрізняється 

від попередніх періодів (рис. 4).  
 

                                                             
3Складено за даними [61]. 
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Рис. 4. Державне фінансування інноваційної діяльності в Україні4 

 

Зазвичай базою реалізації державної політики у сфері інвестицій та інно-

вацій служить комплекс програм і стратегій розвитку інвестиційної та іннова-

ційної діяльності підприємств. І хоча в Україні існують відповідні державні 

програми, а також розробляються проекти стратегій інноваційного розвитку 

економіки, за оцінками фахівців [72, c. 315], за останні роки в Україні не реа-

лізовані заходи в рамках державної політики щодо поліпшення інституційного 

середовища у сфері інвестицій та інновацій, стимулювання підприємств до 

здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності, розвитку різних інструмен-

тів підтримки техніко-технологічної модернізації виробництва товарів і пос-

луг. 

Сформована законодавча база про інноваційні інвестиції в Україні, яка 

визначає основи регулювання інноваційної діяльності та її  напрями (Закон 

України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [101]), 

стратегічні особливості інвестиційної діяльності індустріальних парків (Закон 

України «Про індустріальні парки» [99]),також є нестабільною і нецілісною, 

дію окремих норм призупинено. Ключовими проблемами залишаються насту-

пні [108, c. 94]:  

недостатня якість бізнес-середовища, збереження нерозвиненості умов 

для справедливої конкуренції на ринках, а також для отримання державної під-

тримки; 

збереження значних бар'єрів для поширення в економіці нових техноло-

гій, обумовлених відсутністю державної технологічної політики і неефектив-

ним галузевим регулюванням, включаючи процедури сертифікації , митне та 

податкове адміністрування; 

                                                             
4Складено за даними [61]. 
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недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: 

обмежена гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між держа-

вою та бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання зв'язків між різними 

учасниками інноваційних процесів, на формування і розвиток науково-вироб-

ничих і технологічних партнерств [72, c. 316]; 

недостатність зусиль регіональної та місцевої влади щодо поліпшення 

умов для інноваційної діяльності; 

безперервна трансформація органів державного управління науково-те-

хнічною та інноваційною діяльністю, відсутність внаслідок цього виваженою 

і довгострокової політики в інноваційній сфері [106, c. 14]; 

не сформована інноваційна культура суспільства. 

В той же час подальше співробітництво України з розвинутими країнами 

світу можливе за умови перебудови господарства на інноваційній основі, ак-

тивної модернізації вітчизняного науково-технічного потенціалу в умовах не-

оіндустріального розвитку світової економіки [72, c. 308]. 

Важливим кроком у цьому напрямку стали підписання та ратифікація 

Угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, що відкриває нові можливості для економіки і одночасно ви-

магає здійснення докорінних реформ у соціально-економічній сфері, модерні-

зації виробництва, мобілізації та ефективного напряму значних інвестиційних 

ресурсів у розвиток промислового комплексу, який є рушійною силою еконо-

мічного зростання в Україні [104, c. 3]. 

Одним з основних інструментів державної політики, спрямованої на під-

тримку вітчизняної економіки, є податкове стимулювання інвестиційно-інно-

ваційної активності підприємств.  

У Податковому кодексі України (ПКУ) [94] стимулювання інноваційної 

діяльності протягом досліджуваного періоду знаходить вираз у звільненні пе-

вних операцій від податку на додану вартість (ПДВ). У частині ПДВ передба-

чено звільнення від оподаткування 

(1) операцій із ввезення на митну територію України обладнання, що 

працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і 

матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-

енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернати-

вних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енер-

гії; 

матеріалів, обладнання, комплектуючих, що використовуються для ви-

робництва обладнання, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 

матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть вико-

ристовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві 

енергії з відновлюваних джерел енергії; 

енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких 

забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ре-

сурсів; 
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(2) результатів НДДКР, які  виконуються для потреб літакобудівної про-

мисловості за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Мі-

ністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України 

Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довго-

строкове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пу-

сковому центрі Алкантара, на користь резидентів– суб'єктів космічної діяль-

ності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реаліза-

ції даного договору [61]. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів 

України встановлює порядок ведення реєстру зазначених НДДКР. 

На практиці податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

законодавчо не забезпечується і постійно змінюється. Так, в 2005 р з Закону 

України «Про інноваційну діяльність» [100] виключено розділ про особливо-

сті в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності.  

Згідно з останніми  змінами [63], внесеними до ПКУ, виключені статті 

про податкове стимулювання впровадження підприємствами енергоефектив-

них технологій шляхом звільнення від оподаткування 80% прибутку підпри-

ємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного 

виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а та-

кож 50% прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та 

реалізації проектів підприємств, включених до Державного реєстру підпри-

ємств, установ, організацій, що здійснюють розробку, впровадження та вико-

ристання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів. Також ви-

ключені положення про надання тимчасових пільг по податку на 

прибуток, отриманий виробниками біопалива в результаті його реаліза-

ції;  

прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з виробництва 

електричної та теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з викори-

станням біологічних видів палива;  

прибуток виробників техніки, обладнання для виготовлення та реконс-

трукції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільського-

сподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні 

види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання, вироб-

лених на території України.  

В даний час ПКУ не передбачається звільнення платників податків від 

сплати податку на прибуток підприємств. Такі розстановки пріоритетів у по-

датковому стимулюванні розвитку вітчизняної економіки суперечать фунда-

ментальним положенням теорії оптимального оподаткування. З позицій даної 

теорії стабільному розвитку економіки сприяє зростання нейтральних подат-

ків, таких як ПДВ, при зниженні менш нейтральних (податок на прибуток під-

приємств). 

Таким чином, трансформації, що спостерігаються в податковому зако-

нодавстві в Україні, в короткостроковій ретроспективі не сприяють форму-

ванню стабільного середовища в інноваційній сфері держави. Тому інститу-

ційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України здійсню-
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ється повільно. Реалізації ключових напрямків такого забезпечення, визначе-

них у відповідних законодавчих та нормативно-правових документах розви-

тку, перешкоджають  

неузгодженість і фрагментарність державної політики;  

недостатнє фінансування відповідних державних програм, наукової та 

науково-технічної діяльності в Україні;  

відсутність організаційної та фінансової підтримки інноваційних підп-

риємств;  

відсутність ефективної системи контролю за інноваційною діяльністю та 

коригування інноваційної політики [68]. 

Такі суперечливі тенденції свідчать про неефективність комплексу захо-

дів, спрямованих на інноваційний розвиток в Україні. У той же час подальше 

співробітництво України з розвиненими країнами в рамках Угоди про асоціа-

цію з ЄС можливе лише за умови формування економіки на інноваційній ос-

нові, активної модернізації вітчизняного науково-технічного потенціалу в 

умовах неоіндустріального розвитку світової економіки, що передбачає нові 

можливості для економіки і одночасно вимагає здійснення докорінних реформ 

у соціально-економічній сфері, оновлення виробництва, мобілізації та ефекти-

вного розподілу значних інвестиційних ресурсів у розвиток промислового 

комплексу, який є рушійною силою економічного зростання в Україні. 

  



20 

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ ОПОДАТКУВАННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

2.1. Дослідження концепцій прибутку та його оподаткування. Місце 

оподаткування прибутку підприємств у стимулюванні інвестиційно-іннова-

ційної діяльності підприємств обумовлене концепціями прибутку. Історія еко-

номічної думку включає різноманітні теорії прибутку, більшість з яких можна 

віднести до однієї з наступних концепцій: 

факторна концепція прибутку – в рамках якої прибуток представляє со-

бою сукупність чистих факторних доходів. Факторні доходи, в свою чергу – 

це доходи від економічних ресурсів (факторів виробництва), до яких, як пра-

вило відносять: ренту (від природних ресурсів); заробітну плату (від трудових 

ресурсів); процент та прибуток (від капіталу); підприємницький дохід (від під-

приємницьких здібностей); дохід від інтелектуальної власності (від знань). У 

вузькому значенні прибуток – це дохід від реального капіталу. 

монопольна концепція прибутку – прибуток виникає в умовах недостат-

ньої конкуренції або навіть монополії, в тому числі природної монополії. Від-

повідно до Й. Шумпетера, монопольний прибуток є ефективним джерелом на-

коплення коштів для додаткових інвестицій та інновацій. Монополія може 

мати більш стійкий фінансовий стан та значно більші кошти для фінансування 

технічного прогресу, що позитивно відобразиться як на самому підприємстві, 

так і на аналізованій галузі. Більше того Й. Шумпетер вважає, що монополія 

більше підходить для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, 

ніж конкуренція [116]. 

науково-технічна та інноваційна концепція прибутку – прибуток забез-

печується використанням передових інноваційних технологій. В цьому кон-

тексті прибуток підприємства зростає або за рахунок зниження витрат, або за 

рахунок нейтралізації факторів виробництва, які збільшують витрати. Також в 

рамках цієї концепції прибуток зростає за рахунок впровадження інноваційних 

методів управління, маркетингу, фінансування тощо. 

Незважаючи на існування аргументів проти стягнення податку на при-

буток підприємств, на сьогоднішній день оподаткування прибутку підпри-

ємств поширене в податковій практиці багатьох країн світу. І цьому є ряд по-

яснень [87; 102; 6; 27; 37]. 

По-перше, оподаткування прибутку підприємств є доцільним з позиції 

його фіскальної ефективності. Адже прибуток означає, що доходи підприємс-

тва перевищують його витрати. Більше того, прибуток – це не лише фінансо-

вий результат діяльності, а й джерело фінансових ресурсів підприємства, а 

отже підприємства зацікавлені в отриманні прибутку, адже він є основою для 

розширення їх діяльності, в тому числі інвестиційно-інноваційної та науково-

технічної [6]. 
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По-друге, податок на прибуток підприємств виступає як плата за корис-

тування суспільними благами. До таких благ можна віднести: оборону країни 

в цілому та забезпечення внутрішньої безпеки і порядку зокрема; підтримку й 

розвиток суспільної інфраструктури у вигляді доріг, мостів, електростанцій і 

ліній електропередач, деяких галузей транспорту та зв'язку; освіту населення; 

фундаментальні наукові дослідження, що не мають безпосереднього практич-

ного виходу [102]. Також підприємства мають сплачувати за такі суспільні 

блага, як законотворча діяльність, судова система, які спрощують та захища-

ють ведення бізнесу [6]. Оскільки підприємства одержують вигоди від бага-

тьох суспільних благ, що зрештою проявляється у зниженні витрат виробниц-

тва й обігу, зростанні якості продукції за рахунок кваліфікації працівників, ро-

зширенні ринків збуту тощо, вважається, що вони мають оплачувати державі 

надані блага. При цьому існує точка зору, згідно з якою податки, які платять 

підприємства, не відповідають тим вигодам, які вони одержують [6], а також 

прибуток підприємств є комплексним показником, який знаходиться під впли-

вом значної кількості факторів та слабко відображає дійсні розміри отриманих 

підприємствами вигід від використання таких послуг [102, с. 138]. 

По-третє, податок на прибуток підприємств може виступати як інстру-

мент оподаткування нерозподіленого прибутку підприємств безпосередньо у 

джерела одержання доходу на додаток до індивідуального прибуткового пода-

тку [102]. Податок на прибуток підприємств торкається не самого капіталу, а 

його приросту, що і обумовлює його переваги стосовно оподаткування індиві-

дуальних доходів громадян, тому що при обкладанні повного доходу грома-

дян, який складається як із трудових доходів, так і з доходів від капіталу, най-

складнішим є визначення розміру саме приросту вартості капіталу. Так, за ві-

дсутності оподаткування прибутку підприємств індивіди можуть ухилятися 

від сплати індивідуального прибуткового податку шляхом переведення свого 

капіталу в корпоративний статус, задовольняючи при цьому свої потреби за 

рахунок витрат підприємства. Тобто виникає ситуація, при якій відсутність 

оподаткування прибутку підприємств збільшує можливість ухилення від інди-

відуального прибуткового оподаткування. 

По-четверте, оподаткування прибутку підприємств є простим і ефектив-

ним з позиції адміністрування. Так, податок на прибуток підприємств в певній 

мірі відповідає принципу мінімізації витрат стягнення, оскільки підприємств 

платників податку значно більше менше, ніж фізичних осіб, їх місцезнахо-

дження легко визначити завдяки державній реєстрації, а фінансові результати 

діяльності підприємств офіційно декларуються та підтверджуються незалеж-

ними експертами [87, с. 135]. 

По-п’яте, оподаткування прибутку підприємств може використовува-

тися як інструмент регулювання господарських процесів, в тому числі інвес-

тиційно-інноваційної діяльності підприємств. За його допомогою можна сти-

мулювати і підтримувати економічне зростання в країні, інноваційну спрямо-

ваність розвитку економіки країни, спрямовувати діяльність підприємств убік 

суспільно корисної діяльності. Так, наприклад, введення спеціальних правил 
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нарахування податкової амортизації та спеціальних інструментів стимулю-

вання може позитивно позначитися на інвестиційно-інноваційній діяльності 

як вітчизняних підприємств у цілому, так і окремих галузей. Однак слід зазна-

чити, що існує і протилежна точка зору, відповідно до якої викривлення, вне-

сені різними стимулами з боку податку на прибуток підприємств, не завжди є 

виправданими. 

Незважаючи на існуючі недоліки оподаткування прибутку підприємств 

[87, с. 132-134], податок на прибуток підприємств існуватиме і в подальшому. 

Так, за словами В. Каннекенса, Голови Глобальної практики КМПГ з міжна-

родного корпоративного оподаткування, податок на прибуток підприємств ні-

коли не відмінять. Прибуток завжди будуть оподатковувати, адже це те, чого 

хочуть і уряд, і спільнота [83]. У зв’язку з цим на практиці вирішальне зна-

чення матиме та сума прибутку, яка підлягатиме оподаткуванню, а також ста-

вка, за якою цей прибуток оподатковуються. 

З позиції підприємств, які займаються інвестиційно-інноваційною діяль-

ністю, оподаткування прибутку підприємств може бути стимулюючим, нейт-

ральним та дестимулюючим. А отже оцінку інструментів стимулювання інве-

стиційно-інноваційної діяльності підприємств в рамках оподаткування прибу-

тку доцільно розглядати з позиції принципів побудови системи оподатку-

вання, в тому числі принципу економічної ефективності (нейтральності). Адже 

не маючи деякого еталону у вигляді ідеальної податкової системи, в тому числі 

системи оподаткування прибутку підприємств, розробленої за допомогою спе-

ціальних вимог, неможливо встановити, наскільки ефективної є податкова по-

літика, яка проводиться у країні [84]. 

2.2. Визначення інструментів стимулювання інноваційного розвитку 

промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств. На 

сьогоднішній день у більшості країн з розвиненою економікою існує багаторі-

чний досвід стимулювання інвестиційної діяльності підприємств з викорис-

танням різних інструментів оподаткування прибутку підприємств. Так, напри-

клад, 1980-1990 рр. у США, Канаді, Австралії, Великобританії ознаменувалися 

проведенням неоконсервативних податкових реформ, наслідком яких стало 

суттєве зниження ставки податку на прибуток підприємств та загального по-

даткового навантаження з податку на прибуток підприємств за рахунок впро-

вадження податкових інструментів стимулювання інвестиційної діяльності, 

що сприяло зростанню інвестиційної привабливості цих країн [93, с. 4].  

Не зважаючи на це, наразі доцільність застосування стимулюючої фун-

кція податку на прибуток підприємств все частіше критикується з боку науко-

вців. Як аргумент проти стимулювання інвестицій в рамках оподаткування 

прибутку підприємств наводиться те, що воно призводить до диспропорцій 

між інвестиціями та споживанням, окремими видами діяльності та галузями 

промисловості, а також сприяє розповсюдженню ухилення від сплати податків 

тощо. Як наслідок, починаючи з 1990-х рр. країни з розвиненою економікою 

поступово почали переходити на принцип податкової нейтральності та лікві-

дувати більшість податкових преференцій з податку на прибуток підприємств. 
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Щодо країн з емерджентною економікою та економікою, що розвива-

ється, то застосування інструментів стимулювання інвестиційної діяльності 

для них завжди було актуальним. По-перше, інструменти стимулювання інве-

стиційної діяльності підприємств розглядалися як противага загальній дес-

тимулюючій податковій системі у цих країнах. По-друге, вони були компенса-

цією інвесторам за недоліки національних економік цих країни, а саме за від-

сутність інфраструктури, застарілі або неефективні закони, високі бюрократи-

чні перешкоди, слабкість адміністрування податків, тощо. 

Після кризи 2008 р. для більшості країн світу, як з розвиненою економі-

кою, так і емерджентною економікою та економікою, що розвивається, які 

опинилися у скрутному фінансово-економічному положенні, першочерговою 

задачею макроекономічної політики уряду стала зміна національної податко-

вої політики з урахуванням можливостей використання податків як антикри-

зового регулятора [93, c. 6].І як наслідок, активізація фіскальної та стимулюю-

чої функцій податку на прибуток підприємств мала сприяти збільшенню пода-

ткових надходжень до бюджету або за рахунок зростання податкового наван-

таження на підприємства, або шляхом створення умов для підвищення еконо-

мічної активності підприємств [там же]. 

У цей період інструменти стимулювання інвестиційної діяльності підп-

риємств стали активно застосовуватися для стимулювання інноваційної діяль-

ності. У Додатку 1 представлено найбільш розповсюджені інструменти стиму-

лювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в ра-

мках оподаткування прибутку. Враховуючи елементи податку на прибуток 

підприємств, усі існуючи інструменти стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності підприємств можна розділити на три основні групи: регулю-

вання ставки податку; регулювання бази оподаткування; регулювання подат-

ковим зобов’язанням. 

Регулювання ставки податку на прибуток. Зниження ставки податку на 

прибуток як інструмент стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємств застосовується як у країнах з розвиненою економікою (Бельгія, 

Швейцарія, Франція, Нідерланди), так і у країнах з емерджентною економікою 

та економікою, що розвивається (Угорщина, Росія, Китай, Індонезія, Індія, Ар-

гентина) [54]. 

Також задля залучення у країну інвестицій та інновацій країни застосо-

вують ставки податку на прибуток не як спеціальний інструмент, а як базову 

ставку податку на прибуток. При цьому в інноваційній стратегії країни може 

передбачатися як зниження, так і збільшення ставки податку на прибуток. 

Прикладом першого варіанту політики можуть виступати країни нові 

члени ЄС, які останніми роками суттєво знижують свої ставки з податку на 

прибуток задля отримання певних переваг у жорсткій податковій конкуренції 

у ЄС. На думку окремих авторів [23], такий підхід стимулює розвиток на те-

риторії ЄС недобросовісної конкуренцію, пов’язаної, з одного боку, з фактич-

ним покриванням втрат від зниження ставки податку на прибуток прямими 

фінансовими субсидіями, що надходять від країн-членів ЄС з високим рівнем 

оподаткування та високими державними витратами, а з іншого, зі сприянням 
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подальшого зниження ставок задля отримання конкурентних переваг. Як вва-

жають інші автори [25], з позиції країн нових членів ЄС значне скорочення 

ставки податку на прибуток пояснюється тим, що розширення ЄС та відкриття 

кордонів може сприяти відтоку капіталу до більш стійких економік, а скоро-

чення ставки податку на прибуток може сприяти залученню іноземних інвес-

тицій. Також країни нові члени ЄС сподівалися на те, що фінансова допомога 

від ЄС дозволить покращити економічну та соціальну інфраструктуру без до-

даткових обмежень, зростання державних витрат та податкового наванта-

ження на підприємства [25, с. 13-14]. Більше того, стверджується, що політика, 

коли країни з трансформаційною економікою, особливо на початку процесу їх 

трансформації, створюють могутні податкові стимули для приваблення інозе-

мних інвестицій, має сприйматися не як податковий демпінг, а як справедлива 

конкуренція, адже у менш розвинених країнах більш низьке податкове наван-

таження може бути інтерпретоване як винагорода, наприклад, за фінансовий 

ризик [25, с. 8]. 

Другий варіант політики передбачає, що за рахунок збільшення подат-

кових надходжень до бюджету, уряд країни може інвестувати у базові дослі-

дження та інфраструктуру, що в цілому може розглядатися як суспільне благо 

та мати додатковий позитивний вплив на інвестиційно-інноваційну діяльність 

підприємств. Так, наприклад, у провідних економіках Азії високі ставки з по-

датку на прибуток успішно використовувалися для реалізації масштабних за-

дач державного регулювання, пов’язаних з негативними явищами в економі-

ках цих країн у 1990-х рр. [93, c. 4]. 

Регулювання бази оподаткування, як правило, представлено податко-

вими вирахуваннями. Податкові вирахування представляють собою законні 

способи зменшення оподаткування, при якому, частина витрат, понесених 

платником податків, звільняється від податку на прибуток, тобто вирахову-

ється з бази оподаткування. Одним з видів податкових вирахувань є приско-

рена податкова амортизація, але часто її виділяють в окрему групу інструмен-

тів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Застосу-

вання механізму прискореної податкової амортизація вже давно зарекоменду-

вало себе як ефективний та простий інструмент симулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств. При цьому прискореними можуть бути 

норми як базової податкової амортизації, тобто амортизації, яка застосову-

ється для всіх видів активів, так і норми спеціальної податкової амортизації, 

тобто амортизація, яка застосовується лише на спеціальні види активів, напри-

клад, інноваційне обладнання. 

Не зважаючи на свою простоту, такий інструмент стимулювання інвес-

тиційно-інноваційної діяльності підприємств потребує серйозних наукових 

розрахунків та довготривалих спостережень з метою визначення норми реаль-
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ної економічної амортизації для окремих, виділених у кожній конкретній кра-

їні, груп активів5.Адже щоб розробити дійсно стимулюючі інвестиційно-інно-

ваційну діяльність підприємств норми податкової амортизації, необхідно 

знати нейтральні норми податкової амортизації, які розраховуються за допо-

могою норми реальної економічної амортизації. Поведені раніше дослідження 

показали, що нейтральні норми податкової амортизації також залежать від те-

мпів економічного зростання та темпів зростання інфляції у країні та розрахо-

вуються за формулою [84, с. 109]: 

𝛿𝑎 =
𝛿𝑒((1 + 𝑟)(1 + 𝑖) − 1)

𝑟
, 

де 𝛿𝑎 – нейтральна норма податкової амортизації; 

𝛿𝑒 – норма реальної економічної амортизації; 

𝑟 – реальна ставка процента; 

𝑖 – темпи зростання інфляції. 

 

Розраховуючи з використанням цієї формули нейтральну норму подат-

кової амортизації для кожної конкретної країни можна дійсно встановити, чи 

є запропонована чинним податковим законодавством норма нарахування по-

даткової амортизації стимулюючої. 

Треба зазначити, що представлена формула також має ряд обмежень. 

По-перше, як реальну ставку процента, яка відображає альтернативні ва-

ріанти розміщення грошей, у формулі пропонується використовувати темпи 

зростання ВВП. Адже зростання ВВП за конкретний період відображає зрос-

тання реальних доходів від факторів виробництва та може розглядатися як ви-

мірник середньої доходності альтернативних варіантів вкладання грошей, ви-

значаючий в тому числі і поточні часові уподобання підприємств. А отже ви-

користовувати цю формулу для розрахунку нейтральної норми податкової 

амортизації в період економічного занепаду буде не коректним. Проте це не є 

недоліком формули, а скоріше є підтвердженням того, що у кризові періоди 

більш доцільним може виявиться встановлення нейтральних норм нараху-

вання податкової амортизації на рівні норми реальної економічної амортизації 

з коригуванням її на темпи зростання інфляції. 

По-друге, норма реальної економічної амортизації, яка використову-

ється у формулі була розрахована Бюро економічного аналізу США на основі 

даних цієї країни. Очевидно, що норми реальної економічної амортизації мо-

жуть відрізнятися у країнах з розвиненою економікою та країнах з емерджен-

тною економіко та економікою, що розвивається. Це багато в чому пов’язане 

з умовами експлуатації активів, на які зокрема сильно впливає розвиток інфра-

структури у країні та наявність агломераційних екстерналій. 

Наразі прискорені норми нарахування податкової амортизації викорис-

товують такі країни з розвиненою економікою, як Швейцарія, Іспанія, Фран-

                                                             
5Реальна економічна амортизація – амортизація, яка відображає реальну зміну вар-

тості активу протягом часу. 
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ція, Великобританія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Канада, США, а та-

кож такі країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається, 

як Грузія, Росія, Індонезія, Індія, Південна Африка, Аргентина, Бразилія [54]. 

Серед названих країн є такі, у яких підприємствам з метою стимулю-

вання їх інвестиційно-інноваційної діяльності дозволяється використовувати 

100% списання вартості витрат на придбання обладнання у перший рік. В тео-

рії такий підхід називається «вільною амортизацією» та випливає з представ-

леної формули як один з варіантів досягнення податкової нейтральності. 

Існують також країни, у яких дозволяється списання 125% або 150% ва-

ртості витрат на придбання обладнання у перший рік. В теорії такий підхід 

називається «надлишкове списання». Очевидно, що такі підходи до списання 

вартості витрат на придбання обладнання матимуть різний вплив на інвести-

ційно-інноваційну діяльність підприємств: 

прискорена амортизації – у залежності від норми може бути дестимулю-

ючою, нейтральної або стимулюючою; 

вільна амортизація – завжди нейтральна; 

надлишкове списання – завжди стимулююче. 

Проте, існує точка зору відповідно до якої, вільна амортизація та над-

лишкові списання інвестицій на витрати не завжди є прийнятним підходом для 

податкового обліку капіталовкладень [70]. Такий підхід може привести до по-

даткових субсидій капіталу, дискримінації робочої сили, а також можливості 

маніпулювання капіталовкладеннями задля оптимізації прибутку. Особливо 

імовірним це може виявитися у країнах з емерджентною економікою та еконо-

мікою, що розвивається. 

Регулювання податкового зобов’язання представлено інвестиційно-

інноваційним податковим кредитом, податковими канікулами, іншими звіль-

неннями від оподаткування.  

Наразі спостерігається чітка тенденція до зростання кількості країн, які 

впроваджують інвестиційний податковий кредит (Додаток 1). У загальному 

вигляді інвестиційний податковий кредит – це дозвіл підприємствам вирахо-

вувати частину витрат на інвестиції та інновації з суми податку на прибуток. 

Розмір суми визначається у відсотках, які відповідають ставці інвестиційного 

податкового кредиту. Як правило, мета інвестиційного податкового кредиту – 

збільшення загальних витрат на інвестиції та інновації. 

На практиці виділяють два види інвестиційного податкового кредиту: 

від приросту витрат та від обсягу витрат. Інвестиційний податковий кредит у 

відсотках від приросту витрат є вигідним для підприємств на початку їх інве-

стиційно-інноваційної діяльності, коли є тенденція до приросту витрат на ін-

вестиції та інновації. Якщо ж інвестиційно-інноваційні витрати значні, проте 

стабільні, підприємство втрачає право застосовувати інвестиційний податко-

вий кредит. Також цей інструмент стимулювання інвестицій та інновацій є 

складним у розрахунках та оформленні, як для підприємств, так і для держави. 

А отже такий вид інвестиційного податкового кредиту доцільно застосовувати 

середнім та малим підприємствам. 
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В цьому сенсі інвестиційний податковий кредит у відсотках від обсягу 

витрат на інвестиції та інновації є більш простим та дешевшим у оформленні, 

а отже вигідним для великих підприємств, у яких значні витрати на інвестиції 

та інновації. Головним недоліком такого виду інвестиційного податкового кре-

диту є те, що країна втрачає значні суми податкових надходжень до бюджету 

за рахунок тих підприємств, які б у будь-якому разі займалися інвестиціями та 

інноваціями. 

Слід зауважити, що впровадження інвестиційного податкового кредиту 

не лише на інновації, а й на інвестиції також позитивно впливає на загальний 

інноваційний розвиток промислових підприємств, адже суттєво скорочує ви-

трати на нове сучасне та більш якісне обладнання. 

Звільнення від оподаткування – інструмент стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності, при якому підприємства, які відповідають певним 

умовам, звільняються від сплати податку на прибуток. Таке звільнення від 

оподаткування може обмежуватися часовим періодом – податкові канікули, 

або видами діяльності – інші звільнення від оподаткування. 

Податкові канікули – поширений інструмент стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності підприємств як у країнах з розвиненою еконо-

мікою, так і у країнах з емерджентною економікою та економікою, що розви-

вається. Податкові канікули застосовуються у Швейцарії, Швеції, Франції, 

Словаччині, Росії, Китаї, Індії та діють шляхом звільнення від сплати податку 

на прибуток, як правило, новостворених підприємств, протягом перших років. 

Важливим питанням у запровадженні податкових канікул є момент часу, з 

якого вони надаються, а також термін, протягом якого вони діють. 

Так, більшість новостворених промислових підприємств починають 

свою діяльність з понесення значних витрат на інвестиційно-інноваційну дія-

льність і, якщо саме в цей період на них буде розповсюджуватися норми за-

стосування податкових канікул, це жодним чином не вплине на їх рішення 

щодо інвестицій та інновацій, адже вони все одно не будуть сплачувати пода-

ток на прибуток підприємств, бо будуть нести певні збитки. Як правило, пода-

ткове законодавство встановлює норму, відповідно до якої, перші роки подат-

кових канікул мають припадати на перші роки отримання прибутків. В даному 

випадку постає питання щодо політики податкової амортизації. Якщо підпри-

ємства будуть застосовувати прискорені норми нарахування податкової амор-

тизації, то більші нараховані суми будуть припадати на роки до настання по-

даткових канікул, а перенесення збитків у таких випадках, як правило, не до-

зволяється, а отже у період сплати податку на прибуток суми нарахованої амо-

ртизації стають значно меншими, що робить податкові канікули не надто при-

вабним стимулом. 

Щодо термінів, протягом яких промислові підприємства можуть засто-

совувати податкові канікули, то вони, як правило, не значні, що нівелює ви-

годи від цього інструменту стимулювання для довготривалих інвестиційно-

інноваційних проектів. Збільшення ж термінів часто приводить до розростання 

податкового планування. Більше того інвесторів часто цікавлять не самі пре-
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ференції, а загальна система оподаткування, в тому числі система оподатку-

вання прибутку підприємств, адже саме її інвестору доведеться застосовувати 

більшу частину життя його підприємства. 

Проведений аналіз інструментів стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності промислових підприємств показав, що не всі вони однакового 

підходять для країн з розвиненою економікою та для країн з емерджентною 

економікою та економіко, що розвивається. І як наслідок, це має бути врахо-

ване при обранні інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної дія-

льності підприємств в Україні. 

2.3. Дослідження зарубіжного досвіду стимулювання інноваційного ро-

звитку промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку підпри-

ємств. Часто при розробці пропозицій щодо удосконалення системи оподат-

кування прибутку підприємств в Україні, в тому числі з позиції стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств керуються рядом гіпотез, 

які в загальному вигляді можна сформулювати так: 

гіпотеза 1: модель взаємодії систем бухгалтерського та податкового об-

ліку впливає на простоту системи оподаткування прибутку підприємств, а 

спрощення системи оподаткування прибутку стимулює інвестиційно-іннова-

ційну діяльність підприємств; 

гіпотеза 2: зниження ставки податку на прибуток сприяє залученню в 

економіку країни інвестицій та інновацій; 

гіпотеза 3: інноваційний розвиток країни залежить від кількості запро-

ваджених інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств; 

гіпотеза 4: податкова культура та мораль впливають на ефективність си-

стеми оподаткування прибутку підприємств, в тому числі щодо стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств; 

гіпотеза 5: загальна макроекономічна ситуація у країни впливає на ефе-

ктивність системи оподаткування прибутку підприємств щодо стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 

Задля підтвердження або спростування цих гіпотез доцільним є дослі-

дити зарубіжний досвід стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств. 

Аналіз зарубіжного досвіду побудовано на основі даних 37 країн світу 

(в тому числі, України), згрупованих за рівнем економічного розвитку та те-

риторіальною ознакою (Додаток 2). 

Гіпотеза 1. Взаємодія систем бухгалтерського та податкового обліку, а 

точніше їх зближення, – було ключовим питанням в реформуванні системи 

оподаткування прибутку підприємств, яке намагалися вирішити протягом 

останніх майже 20 років в Україні. З Додатку 2 видно, що наразі у світі пред-

ставлено щонайменше 4 різних моделі бухгалтерського обліку (англосаксон-

ська, континентальна, змішана, південноамериканська). До них також можна 

додати ісламську, яка не представлена у досліджені, проте має місце у таких 

країнах, як Об’єднанні Арабські Емірати. 
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Країнам-членам ЄС притаманні три різні моделі бухгалтерського обліку. 

Так у більшості країн старих членів ЄС представлена континентальна модель 

бухгалтерського обліку, яка передбачає орієнтацію бізнесу на крупний банків-

ський капітал та відповідність вимогам фіскальних установ. У свою чергу Ір-

ландія, Великобританія та Нідерланди є прибічниками англосаксонської мо-

делі, якій притаманне домінування бухгалтерського обліку. Модель бухгал-

терського обліку країн нових членів ЄС відноситься до змішаної (її часто на-

зивають реформаційної), що пояснюється тим, що ці країни наразі знаходяться 

на етапі становлення своїх систем бухгалтерського обліку та оподаткування та 

часто обирають елементи обліку притаманні як континентальній, так і англо-

саксонській моделі. 

Країнам Південної Америки притаманна англосаксонська модель, яка 

також спостерігається і в окремих групах країн з емерджентною економікою 

та економікою, що розвивається. Також поширеною серед країн з емерджент-

ною економікою та економікою, що розвивається є змішана модель. Країнам 

Латинської Америки та Карибського басейну у більшості своїй притаманна пі-

вденноамериканська модель. 

Щодо України, то незважаючи на той факт, що з 2015 р. в Україні змі-

нено підхід до розрахунку оподатковуваного прибутку та законодавчо закріп-

лено домінування бухгалтерського обліку, модель бухгалтерського обліку Ук-

раїни відноситься до змішаної, що відповідає моделі більшості країн нових 

членів ЄС. Адже така часта зміна домінуючого інституту (бухгалтерського об-

ліку та оподаткування) не дає можливості віднести модель бухгалтерського 

обліку України до будь-якої історично сформованої моделі. Більше того, на-

разі ще продовжуються дискусії щодо обрання нової прийнятної для вітчизня-

ної економіки системи оподаткування прибутку підприємств. 

Наслідками існування різних моделей бухгалтерського обліку у світі є 

формування трьох видів взаємовідносин між бухгалтерським та податковим 

обліком: незалежність або низька залежність; залежність податкового обліку 

від бухгалтерського; залежність бухгалтерського обліку від податкового. Для 

оцінки впливу моделей взаємодії систем бухгалтерського та податкового об-

ліку, доцільно проаналізувати позиції окремих країн світу у міжнародному 

рейтингу Doing Business, зокрема його складовою Paying Taxes (Додаток 3). 

З Додатку 3 видно, що найкращі позиції серед усіх аналізованих країн 

світу посідає Ірландія (6 місце серед 189 країн світу у рейтингу 2016 р.). Ірла-

ндія відноситься до англосаксонської моделі. Також до англосаксонської мо-

делі відноситься Індія, рейтинг якої – 157, та Індонезія – 148. При цьому не всі 

прихильниці англосаксонської моделі, які відносяться до країн з емерджент-

ною економікою та економікою, що розвивається, мають такі незадовільні по-

казники рейтингу Paying Taxes, як Індія та Індонезія. Так, наприклад, Південна 

Африка посідає 20 місце. 

Високі позиції серед розвинених країн Європи посідають Нідерланди (12 

місце) та Норвегія (14місце), яким притаманна континентальна модель. При 

цьому, такі країни континентальної моделі, як Італія, Бельгія, посідають не 

надто привабливі місця – 137 та 90 відповідно. 
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Значно відрізняються між собою і рейтинги країн представниць зміша-

ної моделі. Так, наприклад, достатньо привабливі позиції посідають Корея (29 

місце), Словенія (35 місце), Грузія (40 місце). При цьому Китай посідає 132 

місце, а Словаччина – 73. Подібна тенденція спостерігається і серед країн пів-

денноамериканської моделі, серед яких Чилі посідає 48 місце, а Аргентина та 

Бразилія – 170 та 178 місце відповідно. 

Проведений аналіз показав, що модель бухгалтерського обліку та відпо-

відно модель взаємодії систем бухгалтерського та податкового обліку не ма-

ють прямого впливу на простоту податкової системи, в тому числі систему 

оподаткування прибутку підприємств. 

Єдиний висновок, який витікає з проведеного аналізу – це те, що спосте-

рігається чітка тенденція до спрощення податкової системи з боку країн нових 

членів ЄС, яким притаманна змішана модель. Це обумовлено тим, що розши-

рення ЄС та відкриття кордонів може сприяти відтоку капіталу від країн нових 

членів ЄС до більш стійких економік країн старих членів ЄС, а спрощення по-

даткової системи може не лише затримати внутрішній капітал, а й сприяти за-

лученню іноземних інвестицій. Більше того, такий підхід країн нових членів 

ЄС може бути інтерпретований як винагорода, наприклад, за фінансовий ризик 

ведення бізнесу у цих країнах. 

Цей висновок є вкрай важливим для України, яка підписала у 2014 р. 

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС та посідає 107 місце за оцінками 

Paying Taxes 2016 р. В цілому, починаючи з 2012 р. Україна зробила значний 

прорив у рейтингу Paying Taxes та за останні після кризові роки покращила 

свої позиції на 75 пунктів. Проте наразі Україна суттєво відстає від країн ста-

рих членів, та все ще не досягла рівня країн нових членів ЄС. Позитивними 

факторами, які вплинули на покращення позицій вітчизняної податкової сис-

теми є скорочення кількості платежів, а також скорочення ставки податку на 

прибуток. Проте, незважаючи на те, що в Україні підприємства виконують 

лише 5 податкових платежів на рік (що в 2-3 рази менше, ніж підприємства 

країн старих та нових членів ЄС відповідно), в тому числі 1 платіж з податку 

на прибуток підприємств (що дорівнює показнику країн нових членів ЄС та в 

2 рази менше, ніж у країнах старих членах ЄС), вони витрачають 350 годин на 

рік на подання звітності, в тому числі 100 годин на подання звітності з податку 

на прибуток (Додаток 4). В цілому, це є покращенням у порівнянні з поперед-

німи роками, проте це не є покращенням в контексті оподаткування прибутку 

підприємств (мінус 2 години за останні 4 роки), а також у порівнянні з окре-

мими країнами-членами ЄС. Підприємства країн нових членів ЄС витрачають 

майже в 2 рази менше часу, а країн старих членів ЄС – майже в 3 рази менше 

часу на подання звітності з податку на прибуток. Також протиріччя такої си-

туація полягає в тому, що скорочення кількості платежів, а також зниження 

загальної ставки податку у відсотках до прибутку, в тому числі з податку на 

прибуток підприємств (9,7 % – в Україні; 15,5 % – у країнах старих членах ЄС; 

13,2 % – у країнах нових членах ЄС) дозволило Україні покращити свій зага-

льний рейтинг Paying Taxes 2016 та перейти на 106 місце, проте, скорочення 

кількості платежів та скорочення ставки податку на прибуток досягли свого 
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максимуму. Адже з податку на прибуток залишився лише 1 платіж на рік, а 

враховуючи проблеми з наповненням Державного бюджету України, Міжна-

родний валютний фонд не рекомендує Україні знижувати ставку податку на 

прибуток з 18% до 16% [80]. А отже розраховувати на подальше покращенням 

рейтингів за рахунок цих двох найпростіших з точки зору регулювання показ-

ників не приходиться. 

Щоб оцінити вплив спрощення системи оподаткування прибутку підп-

риємств на інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств, доцільно про-

аналізувати оцінки міжнародного рейтингу Global Innovation Index.  

З Додатку 3 видно, що найкращі позиції у міжнародному рейтингу The 

Global Innovation Index як у 2008 р., так і у 2015 р. посідають розвинені країни 

світу. Проте, слід зауважити, що рейтинги країн в середині групи змінилися. 

Так, наприклад, у 2008 р. першу позицію у рейтингу посідали США (серед 130 

країн), а у 2015 р. – Швейцарія (серед 141 країни). Щодо простоти податкової 

системи у цих країнах, то США за рейтингом Paying Taxes посідали 76 місце у 

2008 р. та 53 місце у 2016 р. Швейцарія посідала 15 та 19 місце відповідно. 

Найбільшим падінням серед країн з розвиненою економікою за рейтин-

гом The Global Innovation Index стала Японія, яка перейшла з 9 позиції у 2008 р. 

на 19 позицію у 2015 р. Також погіршився і її рейтинг Paying Taxes – 105 місце 

у 2008 р. та 121 місце у 2016 р. 

Найбільше покращення за рейтингом The Global Innovation Index проде-

монструвала Ірландія – плюс 13 пунктів за останні 7 років. Як відмічалося ра-

ніше, Ірландія також посідає високі позиції і у рейтингу Paying Taxes, як за 

оцінками 2008 р, так і за оцінками 2016 р. 

Серед країн з емерджентною економікою та економікою, що розвива-

ється, найгірший результат за аналізовані 7 років показали Індонезія (предста-

вниця країн Східної Азії та Тихого океану), яка втратила у рейтингу 48 позицій 

за останні 7 років, та Індія (єдина представниця країн Південної Азії), яка втра-

тила 40 позицій. Обидві країни посідають незадовільні позиції і за рейтингом 

Paying Taxes.  

При цьому Грузія (країна Європи та Центральної Азії), яка у 2008 р. по-

сідала найгіршу позицію серед аналізованих країн – 98 місце, у 2015 р. посіла 

73 позицію. За оцінками рейтингу Paying Taxes вона також показала суттєві 

результати – 40 місце у 2016 р. на відміну від 102 місця у 2008 р. 

Щодо України, то за останні 7 років вона покращила свої позиції та по-

сіла 64 місце у 2015 р. (у 2008 р. Україна посідала 79 місце). При цьому, як 

відмічалося раніше, в Україні спостерігається певна позитивна динаміка і з 

боку рейтингу Paying Taxes. 

Враховуючи результати проведеного аналізу, можна стверджувати, що 

простота податкової системи має певний вплив на стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності підприємств. Більше того, податкова система є 

одним з індикаторів при оцінці рейтингу The Global Innovation Index. 

Гіпотеза 2. Твердження, що зниження ставки податку на прибуток 

сприяє залученню в економіку країни інвестицій та інновацій, випливає з дос-

лідження проблем гармонізації оподаткування прибутку підприємств у ЄС. 
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Для того, щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу доцільним є проаналі-

зувати країни з найнижчими ставками податку на прибуток та рівнем їх інно-

ваційного розвитку. 

З Додатку 5 видно, що найнижчі ставки податку на прибуток у Швейца-

рії – 8,5%; Німеччині, Канаді, Грузії – 15%; Словенії – 17%; Україні – 18%; 

Чехії, Угорщині, Польщі – 19%; Росії, Туреччині, Кореї, Чилі – 20%. При 

цьому Швейцарія, Німеччина та Канаді дійсно посідають передові позиції у 

рейтингу The Global Innovation Index. Проте останні країни суттєво поступа-

ються іншим інноваційним країнам з більшими розмірами ставки податку на 

прибуток. Так, наприклад, США, ставка податку на прибуток яких 35%, посі-

дає 5 місце за рейтингом The Global Innovation Index. Франція зі ставкою 33,3% 

посідає 21 місце; Бельгія зі ставкою 33% – 25 місце; Австралія зі ставко 30% – 

17 місце; Японія зі ставкою 25,5% – 19 місце. А отже не спостерігається прямої 

залежності між ставкою податку на прибуток та рівнем інноваційного розви-

тку держави. 

Отриманий висновок також підтверджується досвідом України, яка вна-

слідок зниження ставок податку на прибуток підприємств у 2011-2013 рр. про-

демонструвала відповідні втрати бюджету в усіх галузях економіки щорічно в 

середньому 12 млн грн, що приблизно дорівнює 1% ВВП України [112]. При 

цьому у країні не відбулося суттєвих змін в інноваційній сфері.  

Гіпотеза 3. У країнах з емерджентною економікою та економікою, що 

розвивається часто намагаються встановлювати максимальну кількість інстру-

ментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в рамках оподат-

кування прибутку підприємств. Як представлено у Додатку 6 максимальна кі-

лькість інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в ра-

мках оподаткування прибутку підприємств у цій групі країн спостерігається у 

таких країнах, як Індонезія та Росія – 6 одиниць, а також в Аргентина та Китай 

– 4 одиниці. У країнах з розвиненою економікою максимальна кількість ін-

струментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в 

рамках оподаткування прибутку підприємств спостерігається у Бельгії, Нідер-

ландах та Франції. Найкращі позиції серед цих країн у рейтингу The Global 

Innovation Index посідають Нідерланди (4 місце). При цьому у податковому 

законодавстві Німеччини та Естонії повністю відсутні інструменти стимулю-

вання інвестиційно-інноваційної діяльності, проте ці країни також посідають 

достойні позиції у рейтингу The Global Innovation Index. Хоча при цьому слід 

зауважити, що сама по собі система оподаткування прибутку підприємств в 

Естонії, а точніше оподаткування розподіленого прибутку, є стимулюючою, 

адже підприємства можуть повністю направляти свій прибуток на інвестиції 

та інновації, а сплачувати податок лише з розподіленого прибутку, який за на-

явності у підприємства активної інвестиційно-інноваційної позиції може дорі-

внювати нулю. 

Серед помірних за кількістю інструментів стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств та достатніх за рівнем інноваційного ро-

звитку можна виділити такі країни, як Австралія, Японія, США, Канада, Люк-

сембург, Ірландія тощо. 
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Поряд з цим в Україні, яка займає не надто задовільні позиції у рейтингу 

The Global Innovation Index, зовсім відсутні інструменти стимулювання інвес-

тиційно-інноваційної діяльності підприємств. Адже доцільність розширення 

податкової бази з метою подолання бюджетного дефіциту спричинили у 

2015 р. ліквідацію усіх пільг з оподаткування прибутку підприємств. 

Аналіз показав, що значна кількість інструментів стимулювання інвес-

тиційно-інноваційної діяльності підприємств не є запорукою їх ефективності. 

Більше того, у країнах з емерджентною економікою та економікою, що розви-

вається, вони можуть ускладнювати систему оподаткування прибутку підпри-

ємств, а також сприяти розповсюдженню корупції та схем ухилення від сплати 

податків. А отже оптимальним з позиції стимулювання інвестиційно-іннова-

ційної діяльності підприємств може виявитися 2-3 інструменти, які можуть 

бути представлені прискореною податковою амортизацією, податковими ви-

рахуванням та податковим кредитом. При цьому прискорена податкова амор-

тизація в цілому може бути вбудована у загальні правила нарахування подат-

кової амортизації, що може суттєво спростити загальну систему оподатку-

вання прибутку підприємств з одночасним наданням їй стимулюючої складо-

вої.  

Гіпотеза 4. Для оцінки впливу податкової культури та моралі, які мають 

відображення у схильності до корупції та ухилення від сплати податків, доці-

льним є дослідити рівень тіньової економіки в аналізованих країнах світу, а 

також їх позиції у рейтингу Corruption Perception Index. 

Як представлено у Додатку 2 та Додатку 7 найменший рівень тіньової 

економіки у ВВП, а також найкращі позицію у рейтингу Corruption Perception 

Index у таких країн, як Швейцарія (6,5% – 5 місце відповідно), Люксембург 

(8,3% – 9 місце), Нідерланди (9% – 8 місце), Японія (8,4% – 15 місце), США 

(5,9% – 17 місце). Як було показано раніше, ці країни займають провідні пози-

ції і у рейтингу The Global Innovation Index (Швейцарія – 1 місце, Люксембург 

– 9 місце, Нідерланди – 4 місце, Японія – 19 місце, США – 15 місце). 

Найвищий рівень тіньової економіки та незадовільні позиції у рейтингу 

Corruption Perception Index серед країн розвиненою економікою спостеріга-

ються у Італії (20,6% – 69 місце), Словенії (23,3% – 26 місце), Естонії (26,2% – 

26 місце). Серед країн з емерджентною економікою та економікою, що розви-

вається, – це Туреччина (27,8% – 64 місце), Південна Африка (31,7% – 67 мі-

сце), Мексика (31% – 103 місце), Корея (29,4 % – 43 місце). Також ці країни 

мають не надто задовільні для країн відповідної групи позиції і у рейтингу The 

Global Innovation Index (Італія – 31 місце, Словенія – 28 місце, Туреччина – 58 

місце, Південна Африка – 60 місце, Мексика – 57 місце). Винятком з цього 

переліку є Корея – 14 місце та Естонія – 23 місце. 

При цьому є країни, наприклад, Китай, у яких при низькому рівні тіньо-

вої економіки (14,3%) спостерігаються незадовільні позиції у рейтингу 

Corruption Perception Index (100 місце) та достатньо гарні позиції для відпові-

дної групи країн у рейтингу The Global Innovation Index (29 місце). 

Також слід відзначити Грузію, яка у 2008 р. була країною з найвищим 

рівнем тіньової економіки у світі (72,5%). Наразі рівень тіньової економіки 
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Грузії становить 22% ВВП, а позиції у рейтингу Corruption Perception Index – 

50, та у рейтингу The Global Innovation Index – 73. 

У 2015 р. серед усіх аналізованих країн світу найбільший рівень тіньової 

економіки спостерігається в Україні, також вона посідає й найгіршу позицію 

у рейтингу Corruption Perception Index – 142 місце. Щодо рейтингу The Global 

Innovation Index, то, як відмічалося раніше, позиції України є незадовільними. 

Проведений аналіз показав, що рівень податкової культури та моралі ма-

ють певний вплив на ефективність стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємств в рамках системи оподаткування прибутку підпри-

ємств. Адже очевидним є факт можливої індиферентності підприємств до по-

даткових інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств у випадку з високої долею тіньової економіки та корупції. При 

цьому рівень податкової культури та моралі впливає на вибір інструментів сти-

мулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Так досвід 

країн-членів ЄС показав, що країни нові члени ЄС намагаються встановлю-

вати максимально прості інструменти податкового стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності. Це може бути пояснено тим, що підприємства 

країн нових членів ЄС не схильні вступати до тісних взаємовідносин з держа-

вою, що передбачено застосуванням, наприклад, податкових кредитів. І на-

впаки, перелік інвестиційно-інноваційних стимулів у країнах старих членах 

ЄС достатньо широкий, адже, по-перше, внаслідок незначної долі тіньової еко-

номіки можна стверджувати, що більшість підприємств зацікавлені в отри-

манні податкових преференцій, а по-друге, внаслідок низької закорумповано-

сті державних установ підприємства не бояться вступати у будь-які взаємовід-

носини задля отримання податкових переваг. Цей висновок має важливе зна-

чення для визначення ефективних інструментів стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств в рамках податку на прибуток підпри-

ємств в Україні 

Гіпотеза 5. Проведені раніше дослідження [59] показали, що макроеко-

номічні показники мають безпосередній вплив на нейтральну норму податко-

вої амортизації і, як наслідок, на будь-які інші види податкових вирахувань. У 

Додатку 5 представлені базові елементи оподаткування прибутку підприємств 

в контексті правил нарахування податкової амортизації, у Додатку 7 – макро-

економічні показники (темпи зростання ВВП та темпи зростання інфляції) в 

окремих країнах світу, у Додатках 8-9 – результати розрахунків нейтральних 

норм податкової амортизації в умовах інфляції для 2 та 5 груп об’єктів основ-

них засобів. 

Відповідно до результатів кластерного аналізу, проведеного у дослі-

джені [59, с. 134]: 

до групи 2 відносяться виробничі будівлі, адміністративні будівлі, коме-

рційні склади, інші комерційні будівлі тощо; 

до групи 5 відносяться спеціальне виробниче устаткування, загальне ви-

робниче устаткування, металообробні верстати тощо. 
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Враховуючи представлені показники, можна визначити, чи є базова си-

стема оподаткування прибутку підприємств в окремих групах країн світу од-

наково стимулюючою, нейтральною або де стимулюючою.  

Так у європейських країнах з розвиненою економікою середня норма на-

рахування податкової амортизації для будівель та споруд за методом змен-

шення залишкової вартості у 2014 р. становить 5,4%, а для машин та облад-

нання – 23,8%. Враховуючи середні темпи зростання ВВП (1,7%), а також те-

мпи зростання інфляції (0,5%) у цій групі країн, нейтральна норма нараху-

вання податкової амортизації для будівель та споруд становить приблизно 5%, 

а для машин та обладнання – 16,7%. А отже політика податкової амортизації в 

цій групі країн є відносно нейтральною для будівель та споруд, та стимулюю-

чою для машин та обладнання. 

Схожі норми нарахування податкової амортизації для будівель та споруд 

спостерігаються і у країн з емерджентною економікою та економікою, що ро-

звивається Східної Азії та Тихого океану – 5%, а також у Південній Африці – 

5%. Проте враховуючи макроекономічні показники цих груп країн їх нейтра-

льні норми нарахування податкової амортизації для будівель та споруд мають 

становити майже 14% та 16% відповідно. А отже їх політика податкової амор-

тизації для будівель та споруд є дестимулюючою. 

Схожі з розвиненими Європейськими країнами норми нарахування по-

даткової амортизації для машин та обладнання спостерігаються у розвинених 

країнах Східної Азії та Тихого океану (28,57%), а також Південної Америки 

(28,6%) та у країнах з емерджентною економікою та економікою, що розвива-

ється, Східної Азії та Тихого океану (28,8%). Враховуючи макроекономічні 

показники у цих групах країн, їх нейтральні норми нарахування амортизації 

для машин та обладнання мають становити у межах 33-45%, 20%, 17% відпо-

відно. А отже у розвинених країнах Східної Азії та Тихого океану податкова 

політика для машин та обладнання є дестимулюючою, а у розвинених країнах 

Південної Америки та у країнах з емерджентною економікою та економікою, 

що розвивається, Східної Азії та Тихого океану – стимулюючою. 

Щодо України, то відповідно до прогнозів міжнародних аналітиків, в 

Україні у 2015 р. макроекономічні показники є вкрай незадовільними: темпи 

зростання інфляції – 50,8 %, а падіння ВВП – 12% [111]. У такій ситуації треба 

бути дуже обережними з впровадженням інструментів стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності підприємств, у тому числі податкової амортиза-

ції. Адже висока інфляція може привести до повного нівелювання стимулюю-

чих норм податкової амортизації без застосування ефективного механізму ін-

дексації. І це при тому, що протягом останніх років у податковому законодав-

стві України закріплена норма, відповідно до якої індексація проводиться не 

на повний індекс інфляції, а на скоригований на 10%. Усі ці обставини потрі-

бно враховувати при побудові політики податкової амортизації, адже в таких 

несприятливих умовах нейтральна норма податкової амортизації має бути зна-

чно вищою, ніж у країнах старих та нових членах ЄС, що робить пропозицію 

щодо встановлення єдиних норм нарахування амортизації неприйнятною для 

українських підприємств. 
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Проведений аналіз показав, що загальна макроекономічна ситуація у 

країні дійсно впливає на ефективність стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності підприємств в рамках оподаткування прибутку. Також слід за-

уважити, що подібний підхід може бути застосований і до оцінки інших пода-

ткових вирахувань з податку на прибуток підприємств, які спрямовані на ре-

гулювання податкової бази, адже ключовим фактором їх ефективності висту-

пає фактор часу. 

Важливою з позиції стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств виступає політика податкової амортизації щодо нематеріальних 

активів. Проте наразі неможливо оцінити її ефективність в аналізованих гру-

пах країн, адже відсутні комплексні дослідження розрахунку нейтральних 

норм податкової амортизації для нематеріальних активів. 

Узагальнюючи проведене дослідження можна дійти висновку, що: 

модель взаємодії систем бухгалтерського та податкового обліку не впли-

ває на простоту системи оподаткування прибутку підприємств, проте спро-

щення системи оподаткування прибутку підприємств впливає на стимулю-

вання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств; 

зниження ставки податку на прибуток не завжди сприяє залученню в 

економіку країни інвестицій та інновацій; 

інноваційний розвиток країни не залежить від кількості запроваджених 

інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підпри-

ємств. Скоріше спостерігаються певні тенденції щодо вибору інструментів 

стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств у залежності 

від розвитку економіки країни; 

податкова культура та мораль безпосередньо впливають на ефективність 

системи оподаткування прибутку підприємств щодо стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності підприємств; 

загальна макроекономічна ситуація у країні впливає на ефективність си-

стеми оподаткування прибутку підприємств. 

А отже отримані в ході дослідження результати мають бути враховані 

при побудові рекомендацій по удосконаленню системи оподаткування прибу-

тку підприємств в Україні в контексті стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності. 
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РОЗДІЛ 3. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ 

СТРУКТУРИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКИ ІН-

СТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ ОПОДАТ-

КУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

4.1. Постановка задачі дослідження щодо формування структури пода-

ткової системи в Україні та стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-

ності промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку підпри-

ємств. Еволюційний підхід до оцінки формування структури податкової сис-

теми в Україні та оцінки інструментів стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку 

підприємств пропонується розробляти на базі триступеневої ієрархії, яка 

включає такі рівні: 

теоретико-методологічний рівень, на якому визначається методологія 

дослідження та обґрунтовується доцільність застосування теорій, покладених 

в основу інструментів, що мають розроблятися; 

методичний рівень, на якому обґрунтовуються основні методи, на основі 

яких можуть бути розроблені інструменти для вирішення проблеми стимулю-

вання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рам-

ках оподаткування прибутку підприємств; 

модельний рівень, де представлені інструменти, які розробляються для 

вирішення тих чи інших завдань стимулювання інвестиційно-інноваційної ді-

яльності промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку підпри-

ємств. 

На теоретико-методологічному рівні основу формування оцінки фор-

мування структури податкової системи в Україні та оцінки інструментів сти-

мулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в 

рамках оподаткування прибутку підприємств становлять: неокласична теорія; 

інституційна теорія; еволюційна теорія прибутку та його оподаткування. 

В економічній думці розвинених країн вплив податкової політики на 

економіку часто досліджується з позицій неокласичного підходу за допомогою 

оцінки основних факторів виробництва – капіталу та праці – в процесі їх опо-

даткування (К. Джадд [22]; Дж. Корсетті, Н. Робінни [8]; Ч. Чемлі [5] та інші). 

Однак рекомендації податкової неокласики виправдані в стаціонарному сере-

довищі, коли має місце раціональна поведінка індивідів в умовах їх повної ін-

формованості та рівноваги ринків на короткострокових інтервалах часу.  

В умовах нестійкості інституційного середовища неокласичний підхід 

обмежений у поясненні динаміки довгострокових змін. При перманентних змі-

нах у суспільстві принципи загальної економічної рівноваги не достатньо аде-

кватно розкривають сутність спостережуваних процесів та явищ. І хоча на пе-

вному етапі розвитку економічної теорії податкова неокласика стала одним з 

основних інструментів аналізу, прогнозування та моделювання тих чи інших 
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економічних об'єктів, а практичне застосування отриманих результатів спри-

яло підвищенню обґрунтованості рекомендацій в довгостроковій перспективі, 

за останні кілька десятиліть трансформації господарства багатьох країн світу 

відбулися фундаментальні зрушення в поведінці індивідів, змінилися форма-

льні і неформальні правила і норми їх взаємодії. Для аналізу таких змін в еко-

номіці використовується еволюційний підхід, який має в своєму розпоря-

дженні відповідний інструментарій дослідження правил, норм і моделей пове-

дінки економічних агентів. З одного боку, він методологічно взаємопов'язаний 

з неокласичної теорією шляхом використання формального моделювання як 

інструменту дослідження в різних теоретичних напрямах, а з іншого,– з інсти-

туціоналізмом, оскільки ґрунтується на концепції обмеженої раціональності та 

рутинної поведінки агентів та спростовує неокласичне твердження про інди-

віда, який максимізує корисність. Нерівноважні стани розглядаються еволю-

ційної економікою як фундаментальні рушійні сили, що припускає економіч-

ний розвиток. 

В цілому фундаментальною особливістю еволюційної економічної тео-

рії є дослідження впливу набору правил поведінки економічних агентів (або 

окремих індивідів) та їх поширення в інституційному середовищі на стан еко-

номіки. Щодо дослідження розвитку соціально-економічних процесів і явищ, 

то в еволюційній економіці використовується два основні підходи – дарвінізм 

і ламаркізм, які не є взаємовиключними. 

Дарвінізм спирається на загальні механізми (принципи) розвитку проце-

сів і явищ, які використовуються спільно. Такими механізмами як в біологіч-

ній, так і економічній еволюції є природний відбір, мінливість і спадковість 

(або безперервність розвитку) характерних ознак. 

Ламаркіський підхід щодо дослідження інноваційного розвитку соціа-

льно-економічних процесів і явищ припускає існування деякого набору пра-

вил, який міститься в реплікаторі, та змінюється залежно від умов навколиш-

нього середовища, і потім передається у спадок. Дарвінівське визначення, в 

принципі, не виключає таку ламаркіську можливість. Однак у дарвінізмі існу-

ють інші альтернативи, серед них припущення щодо незміни набору правил, 

що міститься в реплікаторі, перед тим, як такий набір передається у спадок. 

Дослідження еволюції впливу податків на інноваційний розвиток еконо-

міки України доцільно досліджувати з позицій дарвінізму як більш узагальне-

ного підходу (на відміну від ламаркізму та інших напрямів) при аналізі взає-

модії таких компонентів соціально-економічної системи різних організацій-

них рівнів, як  

(1) держава, а  саме 

податковий сектор, за допомогою якого держава формує податкову по-

літику; 

бюджетний сектор, за допомогою якого держава розподіляє суспільні 

блага; 

(2) економічні агенти як суб'єкти господарської діяльності, а саме 

інноваційні підприємства, які активно впроваджують інновації у госпо-

дарчу діяльність; 
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підприємства, які переймають у інноваційних підприємств підходи, ме-

тоди, правила поведінки щодо підвищення ефективності власного виробниц-

тва; 

(3) агенти науково-дослідного сектора, де науково-дослідними устано-

вами формується знання, що обумовлює створення інноваційного продукту; 

(4) домогосподарства як сукупність окремих індивідів. 

Функціонування компонентів здійснюється в умовах дії еволюційних 

механізмів – відбору, мінливості і спадковості відповідних характеристик 

(рис. 5).  

При цьому підході такими характеристиками є: 

на макрорівні – закони та нормативно-правові акти; 

на мезорівні – знання, інновації, технології, рутини; 

на мікрорівні – ідеї, моделі і правила індивідуальної поведінки. 

В еволюційній економіці змінюється підхід щодо дослідження поведі-

нки. Постановка задачі ґрунтується на реальній (обмежено раціональній) по-

ведінці індивідів. Вона стає адаптивною та з оглядкою на інших. Факторами, 

що визначають таку поведінку, є: 

по-перше, наявність тих чи інших інстинктів, від яких залежать цілі дія-

льності, та динамічно змінюються інститути, які встановлюють засоби досяг-

нення цих цілей [69, c. 139]; 
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Рис. 5. Етапи інноваційного розвитку господарства с позицій 

еволюційної економіки 

 

по-друге, асиметричність інформації та невизначеність переваг в силу 

невідомості безлічі результатів застосування тих чи інших правил; 
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по-третє, державне регулювання свободи прийняття рішень окремими 

економічними агентами в процесі здійснення ними господарської діяльності 

[114, c. 72]. 

Дані фактори впливають на діяльність економічних агентів (або індиві-

дів) в умовах прояву неконтрактних соціальних взаємодій, які присутні як в 

неринкових умовах (у фірмах, сім'ях, політичних проектах), так і на висококо-

нкурентних ринках і управляються набором норм (наприклад, чесність або 

старанний праця), встановлених правил і влади. 

Крім цього, соціально-економічні процеси та явища досліджуються з по-

зицій поступового прояву тих чи інших змін у системі. 

Дж. Стоелхорст відносно змін виділяє наступні фундаментальні поло-

ження еволюційної економіки, які досить широко використовуються спільно 

[40, c. 344]: 

існування змін; 

причинність: кожна зміна має причину, оскільки існує потреба в причин-

ному вираженні того, як стану змінюються; 

тривалість: кожна зміна виражається шляхом отримання стану явищ в 

наступний момент часу зі стану явищ в попередній момент часу; 

зміни мають місце на множинних, взаємопов'язаних рівнях аналізу. 

Держава може використовувати різні напрями, що сприяють інвести-

ціям в науково-дослідну діяльність та інновації. Такими методами податко-

вого стимулювання інноваційної діяльності в Україні виступають регулю-

вання обсягу і структури витрат на інноваційні розробки, а також стимулю-

вання інтенсивності зв'язків публічно-приватного партнерства. Регулююча ді-

яльність держави, яка проявляється на рівнях податкового та бюджетного се-

ктора економіки, необхідна з метою досягнення певної узгодженості як з по-

зицій функціонування кожного з компонентів, так і виходячи з їх спільної вза-

ємодії. Забезпечення порядку у виконанні правил і норм поведінки є необхід-

ною умовою діяльності соціально-економічної системи і є одним з чинників 

інноваційного розвитку промислових підприємств. 

Таким чином, дослідження впливу податкової політики на інвестиційно-

інноваційний розвиток економіки України з позицій еволюційного підходу до-

зволяє враховувати закономірності зміни правил і норм поведінки таких ком-

понент соціально-економічної системи, як окремих індивідів, промислових 

підприємств, а також держави в просторі та часі. 

На методичному рівні основу формування оцінки формування струк-

тури податкової системи в Україні та оцінки інструментів стимулювання інве-

стиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рамках оподат-

кування прибутку підприємств становлять загальнонаукові методи аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, системний підхід, методи факторного та порів-

няльного аналізу. 

Сучасна практика інноваційного розвитку багатьох держав світу, як з ро-

звиненою, так і з економікою, що розвивається, передбачає значне зростання 

інвестицій в НДДКР. Державні органи влади в європейських країнах, країнах 
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Азії, Південної Америки та США визнають важливість інвестування в іннова-

ційні складові розвитку вітчизняної економіки. Одним з найбільш гнучких ін-

струментів державної політики в сфері інновацій виступають податкові сти-

мули НДДКР. Вибір податкових стимулів залежить від макроекономічних 

чинників, таких як рівень інноваційного розвитку та значних ринкових прова-

лів в сфері НДДКР, структура промисловості та розмір підприємств, особли-

вості оподаткування прибутку підприємств. Наприклад, такі країни як Швеція 

та Фінляндія не надають субсидії та не застосовують пільгове оподаткування 

інноваційної діяльності, але мають високий рівень приватних витрат на 

НДДКР. Інші країни (наприклад, Нова Зеландія) віддають більшу перевагу су-

бсидіям, ніж податкам, щоб реалізувати цілі НДДКР та запобігати загрозам 

нейтральності податкової системи. Великобританія, США та Франція викори-

стовують комбінацію субсидій та податкових стимулів для стимулювання при-

ватних інвестицій в НДДКР. 
Залежні від інституційних особливостей розвитку економіки відповідної 

держави, податкові стимули НДДКР є ефективним інструментом для сприяння 

запровадженню НДДКР у приватному секторі. Це пов’язано з тим, що вони 

можуть збільшувати приватні витрати на дослідження до кількості, еквівален-

тної в середньому витратам податкових доходів. Однак ефективність податко-

вих стимулів НДДКР визначається дизайном заходів щодо цілей податкової 

політики. Основними характеристиками дизайну податкового стимулювання 

НДДКР є такі: 

1) адміністрування – визначеність в податковій підтримці НДДКР до-

зволяє забезпечити довготермінове планування діяльності підприємства; 

2) форма податкового стимулу – податкові знижки та податкові кре-

дити на НДДКР спрямовані на отримання різного ефекту для великих та малих 

підприємств, а також на прийняття рішення щодо НДДКР; 

3) форма витрат (об’ємні або прирістні НДДКР) – використання подат-

кових стимулів за об’ємними витратами на НДДКР або за витратами, які зро-

стають у поточному періоді по зрівнянню з попереднім, має різні адміністра-

тивні та фінансові наслідки; 

4) цільовий характер – об’єктами надання податкових стимулів НДДКР 

є інноваційні розробки малих підприємств, сумісні державно-приватні дослі-

дження тощо; 

5)  напрям НДДКР – податкові стимули можуть бути спрямовані на фу-

ндаментальні дослідження або на прикладні НДДКР в залежності від часового 

періоду проведення досліджень; 

6) положення щодо ухилення від сплати податків – запровадження спе-

ціальних положень запобігає ухиленню підприємств від сплати податків у ви-

падку бажання отримати податкові стимули для необґрунтованих НДДКР;  

7) вимоги для іноземних підприємств – податкові правила в сфері сти-

мулювання НДДКР впливають на інвестиційно-інноваційну привабливість 

країни в сфері проведення міжнародних досліджень. 
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Аналіз досвіду використання податкових стимулів в інноваційно розви-

нутих країн світу [13; 24; 42] дозволяє виділити ряд адміністративних рекоме-

ндацій щодо впровадження інструментів податкової політики щодо розвитку 

НДДКР. Серед них особливе значення мають чіткість, логічність і передбачу-

ваність у наданні державою податкових стимулів НДДКР для підприємств, які 

приймають рішення щодо з реалізації інноваційних розробок. Необхідно чітко 

визначити, що НДДКР має право на податковий стимул. Визначеність підпри-

ємства щодо надання податкового стимулу НДДКР дозволяє йому планувати 

господарську діяльність протягом відповідного періоду. Якщо такий період 

часу є тривалим, то ефективність податкового стимулювання НДДКР збільшу-

ється. Надмірно складні схеми адміністрування податкового стимулювання 

НДДКР або такі, що часто змінюються, є стримуючим чинником інвестицій в 

НДДКР.  

При впровадженні податкових кредитів (знижок) в сфері НДДКР необ-

хідно враховувати витрати на дотримання вимог надання податкового кре-

диту, які можуть бути особливо обтяжливим для невеликих підприємств. Так, 

дослідження, проведені для Канади, довели, що витрати на дотримання таких 

вимог склали 15% від вартості податкового кредиту на НДДКР для малих під-

приємств порівняно з 5,5% для великих підприємств [42, c. XIV-XV]. 

У світовій практиці поширено використання податкових стимулів 

НДДКР, які спряють збільшенню кваліфікованих витрат підприємств на про-

ведення НДДКР. Економічними категоріями, на які може поширюватися 

вплив податкових стимулів, можуть бути такі: 

витрати на НДДКР: база стимулювання включає різноманітні витрати, 

які в деяких країнах можуть бути обмежені кваліфікованими витратами на 

придбання машин і обладнання, а в деяких – витратами, які здійснюються у 

країні; 

заробітна плата в сфері НДДКР: базою стимулювання є фонд заробітної 

плати підприємства, працівники якого зайняті в сфері НДДКР; 

витрати інтелектуальної власності: за базу стимулювання приймаються 

витрати на придбання патентів, інвестиції в нематеріальні активи чи прид-

бання нових технологій; 

витрати на НДДКР та інтелектуальної власності: база стимулювання 

включає як витрати на НДДКР, так і витрати інтелектуальної власності; 

дискреційна база: деякі країни використовують нижчі ставки податку на 

прибуток підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність; 

прибуток інтелектуальної власності: базою стимулювання є прибуток, 

отриманий від комерціалізації продуктів, захищених правом інтелектуальної 

власності. 

Визначення кваліфікованих витрат залежить від країни, в якій викорис-

товуються податкові стимули НДДКР. Деякі країни за їх допомогою стимулю-

ють видатки, спрямовані на розвиток фундаментальних досліджень [13, c. 19; 

15; 19, c. 408-409]. Враховуючи ті обставини, що використання податкового 

стимулювання видатків на НДДКР на етапі проведення фундаментальних до-

сліджень пов’язано з високим степенем ризику і таке стимулювання можуть 
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дозволити лише розвинені держави зі сталою економікою, найбільш пошире-

ним у країнах є податкове стимулювання витрат, пов’язаних з впровадженням 

прикладних досліджень, що супроводжується меншим ризиком та від чого ко-

ристь для економіки є більш явною. 

У деяких країнах вважається, що податкові стимули НДДКР мають на-

даватися протягом всього періоду розробки та впровадження інноваційного 

продукту в господарську діяльність підприємства. Наприклад, до кваліфікова-

них витрат на проведення НДДКР в аерокосмічній промисловості Великобри-

танії [28, c. 14] відносять заходи, пов’язані з вивченням, дослідженням, розро-

бкою продуктів, технологій, прототипів, зразків, які призначені для підтримки 

або розширення знання (або технології базового рівня), тестуванням та серти-

фікацією щодо подальшого виробництва. 

Як представлено на рис. 6, податкові стимули НДДКР мають певні пе-

реваги перед прямими державними інструментами стимулювання НДДКР, які 

в умовах обмеженості бюджетних коштів не справляються з завданням спри-

яння інноваційному розвитку економіки.  

В той же час, податкові стимули НДДКР також мають недоліки, які до-

цільно враховувати при впровадженні податкового механізму стимулювання 

інноваційного розвитку економіки в Україні. 

Найбільш поширеними формами податкових стимулів НДДКР, які від-

дзеркалюються на величині кваліфікованих витрат, є такі: 

податкові кредити – через скорочення податкового зобов’язання підпри-

ємств. Вони можуть застосовуватися до податку на прибуток підприємства 

(корпоративного податку) або податку на дохід фізичних осіб, зайнятих в 

сфері НДДКР; 

податкові знижки – через вирахування коштів на НДДКР з сукупного 

доходу підприємства з метою досягнення оподатковуваного доходу;  

податкова амортизація – через відстрочку зі сплати податку на прибуток 

підприємств. Вона дозволяє знижувати вартість придбаних основних засобів 

за вищими ставками в перші роки використання активу, що зменшує загальний 

оподатковуваний прибуток у відповідні періоди часу. 

В загальному розумінні з позицій підприємства вибір податкового кре-

диту або знижки в сфері НДДКР залежить від ефективної граничної ставки 

податку на прибуток підприємств. Зазвичай великим підприємствам можуть 

надаватися як податкові кредити, так і податкові знижки на НДДКР, які є ни-

жчими за їх сукупні податкові зобов’язання. Невеликі підприємства, які не ма-

ють значних податкових зобов’язань, можуть отримати більше користі від по-

даткових знижок, які нижчі їх оподатковуваного прибутку. Однак деякі країни 

(наприклад, Великобританія [1, c. 8], Канада [1, c. 46; 42]) мають можливість 

надавати невеликим підприємствам податкові кредити в сфері НДДКР. Пода-

ткові знижки на НДДКР виступають видом супер знижки, яка не прямо зара-

ховується до кваліфікованих видатків. Тому для деяких підприємств податкові 

кредити на НДДКР є більш ефективними при прийнятті рішення щодо 

НДДКР, ніж податкові знижки, у зв’язку з тим, що податковий кредит відразу 

відноситься до фінансового кошторису підприємства. Кредити, таким чином, 
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є більш відчутними з позицій забезпечення кваліфікованих витрат підприємс-

тва та більш підходящими до заохочення інвестицій в НДДКР. Тому поруч зі 

знижками вони є дієвим інструментом стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств. 

 

 

Прямі державні

ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ НДДКР

Податкові

Недоліки:

високі адміністративні витрати;

адміністративна обмеженість обробки великої 

кількості запитів на виконання НДДКР;

підприємства не мають можливості виконувати  

проекти на НДДКР, які не затверджені для 

державного фінансування.

Основні переваги:

найкраще підходять для заохочення проектів з 

високим ступенем ризику і для досягнення 

конкретних політичних цілей;

відповідають цільовому характеру НДДКР з 

найбільшою невідповідністю між соціальними і 

приватними доходами;

існування конкуренції між підприємствами 

забезпечує спрямування державних коштів на 

інвестування найкращих НДДКР;

можуть бути використані для вирішення 

проблем у конкретній технологічній або 

науковій сфері  для подолання циклічних або 

секторальних уповільнень;

сприяють передачі технологій;

забезпечують достатній контроль за 

використанням бюджетних коштів.

Основні переваги:

сприяють заохоченню до НДДКР різних 

підприємств та їх груп;

надання права приватному сектору 

економіки вирішувати самостійно найбільш 

продуктивні напрями інвестування;

недискримінаційний характер з точки зору 

наукового, технологічного та промислового 

секторів економіки;

знижують ризик провалів уряду у виборі 

проектів НДДКР; 

забезпечують заохочення підприємств більш 

точно повідомляти про отримані прибутки;

сприяють уникненню незаконного 

привласнення фондів з боку державних 

цивільних службовців;

нижчі адміністративні витрати планування, 

розподілу та управління.

Недоліки:

недостатній бюджетний контроль;

збільшення ризику змертвілих збитків (тобто 

підтримують проекти, які б були виконані в 

будь-якому випадку);

не збільшуються для достатньо великих 

підприємств;

ризик перейменування підприємствами 

інших напрямів діяльності у НДДКР;

підприємства вибиратимуть проекти НДДКР 

з найвищими приватними показниками 

прибутковості;

ризик того, що глобалізація НДДКР може 

призвести до зниження локального 

переливання інновацій до суспільства.

 

Складено за дослідженнями: [19, c. 402; 3, c. 15] 

 

Рис. 6. Порівняльний аналіз переваг та недоліків  

інструментів стимулювання НДДКР 
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Вибір об’ємної або прирістної схеми витрат на НДДКР залежить від оці-

нки кожною країною їх переваг та недоліків. Об’ємна схема витрат є найпро-

стішою як для підприємств, так і для держави. Великі підприємства, які про-

водять значну кількість НДДКР віддають перевагу об’ємній схемі витрат на 

НДДКР. Вони вважають, що прирістні схеми не враховують циклічну природу 

досліджень, якими займаються суб’єкти господарювання, та виробничі цикли, 

а також те, що в таких умовах підприємства не можуть зберігати кошти на 

зростання виробництва у їхньому фінансовому кошторисі на НДДКР. При-

рістні схеми можуть руйнувати здатність великих підприємств отримувати ко-

ристь від податкових стимулів в умовах довгострокового інноваційного пла-

нування, а також скорочувати значну частину джерел фінансування НДДКР. 

У той же час об’ємні схеми податкового стимулювання НДДКР є достатньо 

затратними для уряда, але можуть сприяти зростанню прибутку великих підп-

риємств для його спрямування в якості інвестицій на НДДКР. А більш складні 

за дизайном та адмініструванням прирістні податкові схеми можуть бути кра-

щими для нових досліджень та малих підприємств. 

В цілому прирістні податкові схеми можуть бути більш ефективними в 

умовах співвідношення вартості НДДКР та його якості за умови, що визначено 

базовий період податкового стимулювання НДДКР для уникнення хибного по-

даткового стимулювання підприємств. Такі схеми можуть призвести до спо-

творень в поведінці підприємств з метою забезпечення максимального дос-

тупу до податкових кредитів. Це може бути частково подолано за рахунок ви-

користання фіксованих або максимальних кваліфікованих видатків на НДДКР 

як бази для податкового стимулювання НДДКР. Податкові кредити на основі 

таких схем мають достатній стимулюючий ефект для підприємств, щоб збіль-

шувати їх кваліфіковані витрати на проведення НДДКР. 

Цільовий характер податкових стимулів на НДДКР проявляється в та-

кому. Відомо, що вони є доступними для підприємств, різних за розміром, ви-

дами економічної діяльності та напрямом проведення наукових досліджень, 

які можуть бути фундаментальними чи прикладними, виконуватися само-

стійно або спільно з державними науково-дослідними установами. Врахову-

ючи це, багато податкових стимулів на НДДКР затребувані великими підпри-

ємствами, які здійснюють більшу частку інноваційних досліджень. Податкові 

заходи, спрямовані на малі підприємства, зазвичай не мають значного впливу 

на сукупні інвестиційні витрати, але можуть стимулювати граничні іннова-

ційні витрати. Так, податкове стимулювання інноваційної діяльності невели-

ких підприємств допомагає їм в період створення та на початку розвитку інно-

ваційної діяльності, тому що на перших етапах вони не можуть бути достатньо 

прибутковими, щоб скористатися перевагами податкових стимулів. Також все 

більш популярним об'єктом для надання податкових стимулів в сфері НДДКР 

стає проведення наукових досліджень за контрактом або спільно з державними 

науково-дослідними інститутами та університетами.  

Таким чином, податкове стимулювання НДДКР має цільову спрямова-

ність. Воно орієнтовано на підприємства певних видів економічної діяльності; 
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новостворені підприємства, які є більш інноваційними, та менш прибутко-

вими, ніж інші підприємства; стратегічно важливі напрямки наукових дослі-

джень (наприклад, інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології 

тощо). 

Підходи до інноваційного розвитку економіки в кожній державі різні. 

Так, у США здійснюється фінансування законодавчо закріплених напрямків 

фундаментальних досліджень, але в умовах вільної конкуренції приймається 

рішення, які технології розширювати в більших масштабах. У Китаї, де ви-

трати на НДДКР досягли рівня 2,2% від ВВП в 2015 р, значна частка інвести-

цій спрямовується в нові види економічної діяльності (наприклад, масштабне 

розміщення підприємств, що використовують екологічно чисту енергію або 

передові грід- технології) порівняно з фінансуванням фундаментальних і при-

кладних наукових досліджень, і розробок. Але при різних підходах до іннова-

ційного розвитку економік багато держав широко використовують відповід-

ний інструментарій стимулювання інвестицій та інновацій в НДДКР. В даний 

час в ЄС тільки Німеччина та Естонія не використовують інструменти, спря-

мовані безпосередньо на податкове стимулювання інновацій. 

Використання податкових стимулів на НДДКР може супроводжуватися 

ухиленням від сплати податків підприємствами у випадку, коли некваліфіко-

вані витрати заявляються підприємством-платником податків як, ті що потре-

бують податкового стимулювання шляхом надання податкового інвестицій-

ного кредиту тощо. Німеччина є однією з країн ОЕСР, яка в середині 1990-х 

років скасувала надання податкового кредиту на НДДКР через проблеми, по-

в'язані із його зловживанням [1, c. 17].  

Деякими країнами прийнято положення, спрямовані проти штучного ро-

здроблення підприємства на окремі суб’єкти господарювання, мета якого по-

лягає у тому, щоб скористатись спеціальними податковими знижками для не-

великих підприємств. Такі країни, як Австралія [15, с. 12; 1, c. 1], мають обов'-

язкові правила угруповання для підприємств, які претендують на податкове 

стимулювання їх інноваційної діяльності. Інші країни прийняли спеціальні по-

ложення або правила для відокремлення прирістних витрат на НДДКР від зви-

чайних річних витрат.  

Загалом, у країнах, які використовують податкове стимулювання інно-

ваційного розвитку економіки, реалізуються законодавчо встановлені поло-

ження, які країни реалізують, щоб запобігти підприємствам отримувати пода-

ткові стимули для необґрунтованих НДДКР й уникати або ухилятися, таким 

чином, від сплати податків. 

Країни ОЕСР відрізняються за правилами щодо податкового стимулю-

вання НДДКР іноземних підприємств. Для таких підприємств вимогами щодо 

надання права отримання податкових стимулів в сфері НДДКР є такі: 

- територіальність: НДДКР повинні проводитися в країні, яка забезпе-

чує надання відповідних податкових стимулів; 

- національний контент: серед співробітників підприємства, зайнятих у 

сфері НДДКР (наприклад, наукових співробітників), має бути певна кількість 
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громадян країни, в якій здійснюється податкове стимулювання інноваційної 

діяльності; 

- експлуатація: результати НДДКР повинні використовуватися на благо 

країни, що надала податкові стимули; 

- права інтелектуальної власності: право власності на продукт (товар, 

послугу), отриманий в результаті податкового стимулювання НДДКР, нале-

жить державі, що надала податкові стимули. 

Такі держави, як Бразилія, Індія, Канада США та інші [1, с. 52], підтри-

мують положення про те, що інновації повинні бути виконані в країні, для 

того, щоб підприємство отримало право на податкові стимули в сфері НДДКР. 

Проте, кваліфіковані витрати національних підприємств або їх іноземних до-

чірніх компаній на проведення науково-дослідних проектів не мають права не-

стися за межами країни (наприклад, витрати щодо виплати заробітної плати, 

оплати подорожей дослідників).  

Інші країни розширюють податкові стимули для своїх підприємств, які 

займаються НДДКР в іноземних юрисдикціях. Так, наприклад, Австралія має 

такі положення щодо національного контенту та експлуатації інноваційного 

продукту як результату НДДКР: основні наукові співробітники повинні бути 

громадянами Австралії і вигоди, отримані від проведення НДДКР повинні 

бути застосовані в Австралії. 

Проведений аналіз напрямів дизайну податкового стимулювання 

НДДКР в інноваційно розвинутих країнах показав, що, з одного боку, знижу-

ючи собівартість НДДКР, податкові стимули сприяють підвищенню чистої 

приведеної вартості перспективних науково-дослідних проектів; фіскальні за-

ходи держави в сфері НДДКР визначають розподіл інвестицій за різними про-

ектами, підприємствами та секторами економіки, спряючи її інноваційному 

розвитку. Але з іншого боку, податкові стимули для НДДКР мають бути пра-

вильно спроектовані з метою зниження адміністративних витрат на їх викори-

стання.  

При проектуванні механізму податкового стимулювання НДДКР необ-

хідно зауважити, що Україна відноситься до групи держав з рівнем доходів 

нижче середнього (у 2014 р. обсяг ВВП склав $131,8 млрд [50]). На відміну від 

країн з високим рівнем доходу (переважна більшість країн ЄС, Канада, США, 

Японія) із рівнем доходу вище середнього (Бразилія, Китай, деякі країни ЄС 

тощо) Україна має особливості, які негативно віддзеркалюються на умовах її 

інноваційного розвитку.  

По-перше, це політична криза. Українська держава характеризується ви-

соким рівнем корумпованості органів влади та управління. За даними міжна-

родних експертів [7, c. 6; 49; 53], Україна посідає 130 місце серед 168 країн 

світу за індексом корумпованості у державному секторі економіки. У 2015 р. 

значення даного індексу зросло у порівнянні з попередніми періодами. Як від-

мічається у "The Washington Times", корупція в Україні перешкоджає її виходу 

із фінансової кризи та соціально-економічному розвитку [53]. Крім цього, ма-
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ють місце постійні зміни в державному апараті, відсутня законодавчо обґрун-

тована та виважена стратегія інноваційного розвитку пріоритетних видів еко-

номічної діяльності. 

По-друге, – економічна криза, яка проявляється через зниження ВВП 

країни (на 9,9% у 2015 р. по зрівнянню з 2014 р.), зростання рівня інфляції (у 

2015 р. спостерігалося найбільше зростання індексу інфляції, його величина 

склала 143,3%), зниження державного фінансування НДДКР (93,5 млн грн у 

2015 р., що складає 0,0047% ВВП, по зрівнянню з 349,8  млн грн у 2014 р.), 

низький рівень інноваційно орієнтованих підприємств (у 2015 р. інноваційною 

діяльністю займалося 17,3% загальної кількості промислових підприємств із 

середньою кількістю працівників від 50 осіб), зниження інвестиційної актив-

ності в багатьох сферах господарської діяльності (у 2015 р. в економіку Укра-

їни іноземних інвестицій вкладено на суму у 3763,7 млн дол. США, що у 12,2 

рази менше по зрівнянню з 2014 р.).  

І по-третє, – соціальна криза, яка знаходить відображення у зниженні 

чисельності населення (у січні-листопаді 2015 р. середня чисельність насе-

лення України скоротилася на 154,7 тис. осіб по зрівнянню з аналогічним пе-

ріодом 2014 р.), перед усім, через міграційні процеси та військові дії, а також 

у скороченні рівня суспільного добробуту.  

Тому досвід держав з високим рівнем доходів є корисним з позицій ви-

користання податкових стимулів, як ефективних інструментів промислової по-

літики типу catch-up (Ірландія, Іспанія, Чехія тощо), а також політики іннова-

ційного та конкурентоспроможного типу (Великобританія, Канада, США, 

Франція, Японія) [51, c. 5], але явно недостатнім у зв’язку з існуючими відмін-

ностями між Україною та інноваційно розвинутими державами щодо переду-

мов податкового стимулювання НДДКР. У даному контексті основними прин-

ципами запровадження механізму податкового стимулювання НДДКР в Укра-

їні мають бути простота і стабільність правил щодо використання податкових 

стимулів НДДКР, прозорість звітності про використання, а також жорсткий 

контроль за діяльністю органів державної влади та управління у зв’язку з до-

статньо високим рівнем їх корумпованості. Прикладом відносно простої схеми 

податкового стимулювання НДДКР можуть виступати країни BRICS, які є 

державами з емерджентною економікою, середнім або низьким рівнем доходів 

[26, с. 4; 16, с. 6], а також характеризуються високим рівнем корумпованості 

та обмеженістю бюджетних коштів. У Бразилії, Індії, Китаї та Південній Аф-

риці одним з напрямів податкового стимулювання НДДКР є використання по-

даткових знижок, які базуються на кваліфікованих доходах (Китай) та квалі-

фікованих видатках (Бразилія, Індія та Південна Африка) [110, c. 52; 34, c. 12]. 

Тому спираючись на досвід цих країн, впровадження в Україні податкового 

інвестиційного кредиту в сфері НДДКР у формі податкової знижки, що базу-

ється на кваліфікованих видатках і залежить від їх абсолютного обсягу, може 

бути початковою стадією дизайну вітчизняного податкового стимулювання 

НДДКР. Це пов’язано з тим, що така форма податкового стимулювання 

НДДКР є найбільш простою з позицій податкового адміністрування для вико-

ристання та прозорою в умовах корумпованості державних органів влади та 
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управління. Впровадження таких стимулів в умовах недостатності бюджетних 

коштів, повільних темпів оновлення основних фондів підприємств, низького 

рівня витрат на науково-технічну діяльність, невідповідності значної частини 

вітчизняної продукції світовим стандартам тощо може сприятливо впливати 

на підвищення інноваційної активності промислових підприємств та економі-

чне зростання в державі.  

У міжнародній практиці використання інвестиційних податкових креди-

тів спрямовано на безпосереднє зниження податкового тиску на підприємства, 

діяльність яких пов'язана з розробкою і впровадженням у виробництво іннова-

цій. В сучасних умовах України, коли спостерігається обмеженість бюджет-

них коштів та прямі державні інструменти не справляються із завданням інно-

ваційного розвитку, для стимулювання НДДКР держава може спиратися на 

податкові кредити. Внутрішні і зовнішні ризики застосування таких податко-

вих інструментів пов'язані з їх особливостями у відповідному інституційному 

середовищі (наявності кваліфікованої робочої сили, розвиненість університет-

ської інфраструктури, структури прав інтелектуальної власності, податкового 

законодавства і т. д.). Основні особливості податкових кредитів в сфері 

НДДКР представлено на рис. 7. 

Вимогами щодо забезпечення ефективності використання податкових 

стимулів, в тому числі інвестиційного податкового кредиту на наукові дослі-

дження і розробки, в Україні повинні бути, перш за все: 

1) стабільність податкового законодавства в частині надання інвестицій-

ного податкового кредиту на нові наукові дослідження і розробки, що дозволяє 

підприємствам мати впевненість при плануванні майбутніх інвестицій, а та-

кож прогнозувати періоди його повернення; 

2) поширеність визначення кваліфікованої діяльності, кваліфікованих 

витрат (або доходів) з метою оподаткування; 

3) спрощена форма надання інвестиційного податкового кредиту в сфері 

НДДКР з метою усунення проблем в податковому адмініструванні при його 

обчисленні та проведенні аудиту [13, с. 26-27; 48, с. 53-54]. 

В цілому для зниження втрат податкових надходжень до зведеного бю-

джету України доцільно використання об'ємного інвестиційного податкового 

кредиту, як інструменту цільового стимулювання інноваційної активності пла-

тників податків, який надається тільки для нових інвестицій на умовах здійс-

нення суб'єктами господарювання систематичної діяльності, спрямованої на 

досягнення науково-технічного прогресу.  
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Інвестиційний податковий кредит в сфері НДДКР

Переваги Недоліки

Простота впровадження для уряду, легкість 

використання для підприємств

Залучення приватних інвестицій в сферу 

нових наукових досліджень і розробок

Стимулювання інновацій шляхом 

розширення прав підприємств

Зниження ефективного податкового тиску на 

господарську діяльність

Зростання конкурентоспроможності 

продукції на національному та світовому 

ринку

Заохочення підприємств більш точно 

надавати інформацію про доходи

Стимулювання діяльності в сфері НДДКР, яка 

здійснилася б у будь-якому випадку

Ризик перейменування в НДДКР інших 

напрямків діяльності

Залежність від умов інституційного 

середовища

Зниження провалів уряду за вибором 

проектів для фінансування
 

Складено за дослідженнями [55; 35, с. 4]. 

 

Рис. 7. Особливості використання інвестиційного  

податкового кредиту на НДДКР в умовах України 

 

 

3.2. Розробка еволюційного підходу до оцінки формування структури по-

даткової системи в Україні та оцінки інструментів стимулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рамках оподатку-

вання прибутку підприємств. В рамках модельного рівня для обґрунтування 

використання податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки 

України використовується вдосконалений еволюційний підхід 6  до податко-

вого стимулювання НДДКР, який розроблений на основі моделі зміни поведі-

                                                             
6 Доцільність використання методології еволюційного розвитку економіки обумов-

лена тим, що хоча на певному етапі розвитку економічної теорії неокласичні моделі стали 

одним з основних інструментів аналізу, прогнозування та моделювання поведінки тих чи 

інших економічних об'єктів, а їх практичне застосування сприяло підвищенню обгрунтова-

ності економічних моделей прогнозування, проте в умовах нестабільності традиційна орто-

доксальна теорія, яка заснована на принципах загальної економічної рівноваги, має обме-

жені теоретичні та прикладні можливості адекватного пояснення спостережуваних проце-

сів і явищ в довгостроковій перспективі [75, c. 5]. 
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нки економічних агентів при здійсненні ними інвестиційно-інноваційної дія-

льності, запропонованої в роботі [75, с. 101-132]. На відміну від неї даний під-

хід спрямований на дослідження податкового стимулювання підприємств в 

умовах надання їм об'ємного податкового кредиту в сфері НДДКР. 

Пропонується досліджувати соціально-економічну систему, що склада-

ється з компонентів, які взаємодіють за допомогою причинно-наслідкових 

зв'язків. Компонентами такої системи є  

держава, в межах якої формується податкова політика та розподіляються 

суспільні блага; 

підприємства, у тому числі інноваційно активні, як суб'єкти господарсь-

кої діяльності; 

науково-дослідний сектор, де формується знання, що обумовлює ство-

рення інноваційного продукту. 

Функціонування таких компонентів здійснюється в умовах дії еволюцій-

них механізмів добору, мінливості і спадковості відповідних характеристик. 

При цьому підході такими характеристиками є: 

на макрорівні – закони і нормативно-правові акти; 

на мезорівні – знання, інновації, технології, рутини; 

на мікрорівні – ідеї, моделі та правила індивідуальної поведінки. 

Дія механізму відбору проявляється в здатності об'єкта відбору продов-

жувати діяльність в умовах, що змінилися, коли непристосовані (тобто некон-

курентоспроможні) об'єкти зникають, а пристосовані – виживають. 

Об'єктами зовнішнього відбору виступають установи науково-дослід-

ного сектора і підприємства. Вони обмежені в здатності споживати деякі ресу-

рси (матеріальні, фінансові, інформаційні тощо) з навколишнього зовнішнього 

середовища. Однак їх кількістю може збільшуватися шляхом обробки деякою 

інформацією, корисною для виживання. 

Об'єктами внутрішнього відбору є ідеї і знання на рівні науково-дослід-

ного сектора; інноваційний продукт, який може бути розроблений та впрова-

джений в процес виробництва, на рівні інноваційних підприємств; технології 

на рівні інших підприємств. Передбачається, що ідеї і знання виробляються 

випадоковим чином і можуть споживатися протягом деякого інтервалу часу. 

Після чого вони застарівають та забуваються. 

Знання, в разі їх споживання інноваційними підприємствами, можуть пе-

рейти в розряд інноваціійного продукту. При успішному використанні такого 

він може бути переданий у вигляді технології іншим економічним агентам для 

використання в їх господарській діяльності. 

Вплив визначених характеристик на діяльність компонентів соціально-

економічної системи з часом змінює функціональні особливості останніх. 

Тому для суб'єктів внутрішнього відбору використовуються такі характерис-

тики, які мають деяку ступінь корисності. Якщо враховувати наявність пев-

ного критеріям, за допомогою якого можна встановити таку ступінь корисно-

сті в умовах, що склалися, то згідно з ним характеристики компонентів соціа-

льно-економічної системи як об'єкти внутрішнього відбору можуть бути таких 

видів: 
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нейтральні – це ті, що не впливають на ефективність діяльності науково-

дослідної установи або підприємства; 

корисні – це ті, використання яких підвищує ефективність діяльності на-

уково-дослідної установи або підприємства; 

шкідливі – це ті, що призводять до зниження ефективності діяльності 

науково-дослідної установи або підприємства. 

Поява будь-яких нових таких характеристик можлива на рівні кожного 

компонента соціально-економічної системи. А їх сукупність відображає інфо-

рмаційний зміст відповідних компонентів системи, тобто стандартні моделі, 

процедури і види діяльності. 

Механізм мінливості проявляється у встановлених моделях поведінки і 

правилах прийняття рішень на всіх рівнях соціально-економічної системи та-

ким чином. Існує сукупність агентів, які займаються подібними видами діяль-

ності. Кожен з них має в своєму розпорядженні певні характеристики, які в 

цілому можуть бути однаковими, але можуть мати якісь особливості, що до-

зволяє агентам в своїй господарській діяльності не бути абсолютними копіями 

один одного. У разі зміни умов середовища ефект мінливості дозволяє деяким 

з них вижити. Еволюційні зміни в господарській діяльності підприємств ви-

значають час еволюції та обумовлюються чинниками зовнішнього і внутріш-

нього середовища. Тому основними джерелами мінливості можуть бути такі 

[74, с. 97]: 

внутрішньо обумовлені зміни, які можуть проявлятися через спеціальні 

та випадкові «мутації» характеристик (в тому числі за допомогою інноваційної 

діяльності та НДДКР, поширення кращих технологій); 

зміни, викликані зовнішніми причинами, а саме: 

(1) зміна технологій через інформаційний обмін («кроссинговер» техно-

логій) з іншими підприємствами (в результаті зміни постачальників, виду гос-

подарської діяльності, сегмента ринкової ніші тощо); 

(2) зміна методів управління (патенти, ліцензії, консультаційні рекомен-

дації, наймання кваліфікованого персоналу); 

(3) зміна законодавчої бази. 

Механізм спадковості (або відтворення) формує оптимальний варіант 

прийнятих рішень і проявляється в збереженні набору правил і норм поведі-

нки, що дозволяють компонентам соціально-економічної системи ефективно 

здійснювати їх господарську діяльність. Він сприяє передачі (копіювання) 

ключових характеристик і має одне з основних значень, яке проявляється в 

тому, що через процеси відтворення зберігається інформаційний базис, а та-

кож характеристики відповідних компонентів соціально-економічної системи. 

Таким чином, дослідження податкового стимулювання діяльності інно-

ваційно активних підприємств в контексті еволюційного підходу, а саме дар-

вінізму як більш узагальненого підходу (на відміну від ламаркизма і інших на-

прямів) дозволяє обґрунтувати взаємодію компонентів соціально-економічної 

системи в умовах використання інвестиційного податкового кредиту на 

НДДКР з позицій забезпечення їх розвитку. 
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Гипотезою дослідження є те, що в умовах обмежених бюджетних мож-

ливостей зниження податкових ставок і надання держаних інвестицій активне 

залучення науково-дослідних установ та інвестиційно активних підприємств 

до розроблення та впровадження інноваційного продукту шляхом надання їм 

об’ємного інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР сприяє знач-

ному збільшенню податкової надходжень до бюджету і темпів зростання ВВП. 

Аналіз впливу оподаткування на соціально-економічні процеси в дер-

жаві за допомогою апарату економіко-математичного моделювання дозволяє 

досліджувати об'єкти в умовах штучної системи, функціонування якої макси-

мально наближене до реальних умов, з тим щоб розробити відповідні рекоме-

ндації, сприятливі для природного прискорення темпів економічного зрос-

тання. Основними передумовами побудови моделі податкового стимулювання 

економіки України за допомогою інвестиційного податкового кредиту в сфері 

НДДКР є такі: 

випадковий характер виникнення нового знання, його трансформації в 

інновації, використання їх в якості технологій; 

держава використовує об'ємний податковий кредит для стимулювання 

інноваційно активних підприємств використовувати наукові дослідження та 

розробки; 

функціонування соціально-економічної системи на основі принципів 

узагальненого дарвінізму, а саме в умовах дії механізмів відбору, мінливості і 

спадковості (або відтворення) [75, c. 91; 18, c. 12; 17, c. 400]. 

Формалізований опис моделі базується на: 

визначенні виду виробничої функції економічних агентів, від значення 

якої залежить темп зростання економіки; 

введення обмежень, пов'язаних з фактором поведінки суб'єктів відбору; 

запровадження обмежень щодо бюджетного і податкового секторам еко-

номічної системи, а також ринку товарів і послуг; 

введенні передумов і обмежень щодо функціонування компонентів со-

ціально-економічної системи з використанням імовірнісних законів розподілу. 

Практична реалізація концепції впливу інвестиційного податкового кре-

диту в сфері НДДКР на діяльність підприємств в сфері інвестицій та інновацій 

передбачає її формалізоване і параметричне опис для проведення імітаційного 

експерименту і обґрунтування рекомендацій Податковий кодекс та інші еко-

номіки в сфері інвестицій та інновацій. 

Структура моделі податкового стимулювання інноваційного розвитку 

економіки складається з набору обмежень компонентів соціально-економічної 

системи і відповідних критеріїв. Однак в умовах прояву еволюційних характе-

ристик використання критеріїв оптимізації неокласичної теорії суспільного 

добробуту носить обмежений характер. 

Тому у вигляді критерію оптимізації в моделі використовується модифі-

кований критерій збалансованого розвитку, який представлений у вигляді 

 {
∆𝑌𝑡𝑎 ≥ 1,
∆𝑇𝑡𝑎 ≥ 1,
∆𝑁𝑡𝑎 ≥ 1,
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де ∆𝑌𝑡𝑎 – зміна випуску кінцевої продукції підприємствами промислово-

сті через деякий момент часу tа; ∆𝑇𝑡𝑎 – зміна податкових надходжень через де-

який момент часу tа; ∆𝑁𝑡𝑎 – випуск знання через деякий момент часу tа; tа – 

певний часовий лаг прояви еволюційних характеристик в моделі. 

У моделі взаємодіють економічні агенти наступних категорій: 

науково-дослідний сектор – науково-дослідні установи, сукупність яких 

представлена як S; 

інноваційні підприємства – інноваційно активні суб'єкти господарю-

вання, які активно впроваджують інновації, розроблені науково-дослідним се-

ктором, в свою господарську діяльність. Їх сукупність представлена як Z; 

інші підприємства – суб'єкти господарювання, які можуть переймати 

підходи до підвищення ефективності власного виробництва у інноваційно ак-

тивних підприємств. В даному випадку інновації, впроваджені інноваційними 

підприємствами, виступають в якості технологій або рутин. Сукупність даних 

економічних агентів представлена як C. 

Основним фундаментом формування інновацій в державі є нові знання, 

які виникають з певною ймовірністю і залежать від зростання чисельності 

зайнятого населення в науково-дослідному секторі та від державних інвести-

цій у виробництво знань. 

Імовірність появи нових підприємств C і Z залежить від зростання чисе-

льності зайнятого населення та основного капіталу у відповідній категорії аге-

нтів. 

Початковий запас знань в науково-дослідному секторі та у інноваційних 

підприємств випадковий. У інших підприємств він дорівнює нулю. Поточний 

стан науково-дослідного сектора та інноваційних підприємств характеризу-

ється кількістю знання, яким вони володіють. У інших підприємств поточний 

стан визначається кількістю спожитого знання за весь період існування. 

Агенти будь-якої категорії з'являються випадковим чином (в випадкові 

моменти часу в випадкових точках) і мають кінцевий термін функціонування. 

Поведінка економічних агентів в науково-дослідному секторі склада-

ється з двох частин: виробництва нового знання і його передачі. Графічно цю 

поведінку описано на рис. 8. У поточний момент часу проводиться реалізація 

випадкової події – появи нового знання. 

Для ∀𝑡 ∃ 𝐹𝑡
𝐾𝑆

: 𝑃(𝐹𝑡
𝐾𝑆

) = [0,1]. 

Якщо 

 

𝑃(𝐹𝑡
𝐾𝑆

) = 1, то 𝑛𝑆 = 1, інакше 𝑛𝑆 = 0, 

де 𝐹𝑡
𝐾𝑆

 – державні інвестиції у науково-дослідний сектор; 𝑃(𝐹𝑡
𝐾𝑆

) – фу-

нкція ймовірності появи нового знання в науково-дослідному секторі; 𝑛𝑆   – 

параметр наявності нового знання в науково-дослідному секторі для передачі 

інноваційним підприємствам в якості інновації. 
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Розробка знання

(nS ={0; 1})

Пошук інноваційного 

підприємства 

(t=t+1)

2 1

3
 

Умовні позначення: 

1 – Перехід в стан, в якому у агента науково-дослідного сектора існує 

нове знання для його передачі інноваційному підприємству. Такий перехід ві-

дбувається з ймовірністю, що залежить від кількості знань, яке агенти нау-

ково-дослідного сектора готові передати. У свою чергу, кількість знань у аге-

нтів науково-дослідного сектора залежить від державного фінансування нау-

кової сектора. 

2 – Перехід в початковий стан. Такий перехід відбувається або при пе-

редачі знання інноваційного підприємству, або через 12 місяців після виник-

нення знання в результаті процесу забування. 

3 – Лічильник часу, що визначає кінцевий термін забування наявного 

знання. 

 

Рис. 8. Поведінка науково-дослідної установи в сфері виробництва знання 

 

Агенти рухаються з деякою заданою швидкістю у випадковому напря-

мку. Стан пошуку інноваційним підприємством знання в науково-дослідному 

секторі виражається як 

 

якщо 𝑔 = 1 и 𝑟1 ≤ 𝑟0, то 𝑗′ = 1, інакше 𝑗′ = 0, 

де 𝑟1 ≤ 𝑟0 – умова, яка означає, що інноваційне підприємство розташо-

ване в радіусі взаємодії з науковою установою; 𝑗′ – параметр, який характери-

зує готовність інноваційного підприємства прийняти знання у науково-дослі-

дної установи. 

 

Якщо в деяких межах траєкторії руху агента з науково-дослідного сек-

тора спостерігається інноваційно активний агент, то вони спрямовуються один 

до одного. При зустрічі з ними відбувається передача знання. Стан розгляду 

інноваційним підприємством знання описується як 

 

якщо  𝑛𝑆 = 1 та 𝑗′ = 1, то 𝑗′′ = 1, інакше 𝑗′′ = 0, 
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де 𝑗′′ – параметр, який характеризує готовність інноваційного підприєм-

ства перетворити знання в інноваційний продукт. 

 

На даному етапі знання трансформується в інновацію (інноваційний 

продукт). 

Механізм відбору знання інноваційним підприємством для його подаль-

шого використання у вигляді інновації представлений таким чином. 

Перехід 𝑃(𝑚), при якому визначається, забирає чи інноваційне підпри-

ємство знання, відбувається з ймовірністю p=80%. Тоді для ∀𝑡 ∃ 𝑚: 𝑃(𝑚) =
[0,1]. 

 

Якщо 𝑃(𝑚) = 1 та 𝑗′′ = 1, то 𝑚 = 1 та 𝑛𝑆 = 0, інакше 𝑚 = 0, 
де m – параметр відбору знання інноваційним підприємством. 

 

В іншому випадку через заданий інтервал часу знання застаріває, забу-

вається і не може бути передано агентом науково-дослідного сектора. Також 

після передачі знання інноваційного підприємству або через певний час t в ре-

зультаті того, що забуває знання 𝑛𝑆 = 0. 

Кінцевий термін забування знання в науково-дослідному секторі опису-

ється умовою виду 

 

якщо 𝑡 ≤ 𝑡𝑁0
𝑆 + 𝑡𝑛𝑙 та 𝑛𝑆 = 1, то 𝑔 = 1, 

інакше  

якщо 𝑡 > 𝑡𝑁0
𝑆 + 𝑡𝑛𝑙, то 𝑛𝑆 = 0 та 𝑔 = 0, 

де 𝑡𝑁0
𝑆 – час виникнення знання; 𝑡𝑛𝑙 – час існування знання; 𝑔 – пара-

метр, який характеризує готовність передати знання інноваційним підприємс-

твам. 

 

Механізм мінливості проявляється при переході в стан, коли знання ви-

користовується інноваційним підприємством як інновації 

 

якщо 𝑚 = 1, то 𝑛𝑍 = 1, 
де 𝑛𝑍 – параметр перетворення знання в інновацію. 

 

У разі застаріння інновації: 

 

якщо 𝑛𝑍 = 1, то 𝑗′ = 0. 

 

Перехід інноваційного підприємства в стан перевірки наявності нового 

знання в науково-дослідному секторі задовольняє такій умові: 

 

якщо 𝑚 = 0, то 𝑗′ = 0. 
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Кінцевий термін забування інновації описується умовою виду 

 

якщо 𝑡 ≤ 𝑡𝑁0
𝑍 + 𝑡𝑖𝑙 та 𝑛𝑍 = 1, то 𝑘 = 1, 

інакше  

якщо 𝑡 > 𝑡𝑁0
𝑍 + 𝑡𝑖𝑙, то 𝑛𝑍 = 0 та 𝑘 = 0, 

де 𝑡𝑁0
𝑍 – час виникнення інновації, тобто час перетворення знання в ін-

новацію; til – час існування інновації; k – параметр, який характеризує готов-

ність інноваційного підприємства передати інновацію у вигляді технології під-

приємствам, які не займаються інноваційною діяльністю. 

 

Інновації на рівні інноваційних підприємств перетворюються в техноло-

гію і у вигляді технології можуть передаватися іншим підприємствам. 

Стан пошуку нової технології підприємством, яке не займається іннова-

ційною діяльністю, виражається як 

 

якщо 𝑘 = 1 та 𝑟2 ≤ 𝑟0, то 𝑓′ = 1, інакше 𝑓′ = 0, 

де 𝑟2 ≤ 𝑟0 – умова, яка означає, що підприємство, яке не займається інно-

ваційною діяльністю, розташоване в радіусі взаємодії з інноваційним підпри-

ємством; 𝑓′  – параметр, який характеризує готовність підприємства, яке не 

займається інноваційною діяльністю, прийняти інновацію як технологію. 

 

Перехід в стан, при якому підприємство розглядає інновацію як техно-

логію, здійснюється за умови 

 

якщо 𝑘 = 1 та 𝑓′ = 1, то 𝑓′′ = 1, інакше 𝑓′′ = 0, 

де 𝑓′′ – параметр, який характеризує готовність підприємства викорис-

товувати інновацію як технологію. 

 

Механізм відбору інновацій проявляється у використанні підприємст-

вом, які не займаються інноваційною діяльністю, відповідної інновації як тех-

нології. 

Перехід 𝑃(𝑙), при якому визначається, чи приймає підприємство іннова-

цію як технологію, відбувається з ймовірністю p = 80%. Тоді для ∀𝑡 ∃ 𝑙: 𝑃(𝑙) =
[0,1]. 

 

Якщо 𝑃(𝑙) = 1 та 𝑓′′ = 1, то 𝑙 = 1 та 𝑛𝐶 = 0, інакше 𝑙 = 0, 
де l – параметр відбору інновації як технології підприємством, яке не 

займається інноваційною діяльністю. 

 

Механізм спадковості технологій має місце при переході підприємства 

в стан використання технології, прийнятої від інноваційного підприємства 

 

якщо 𝑙 = 1, то 𝑛𝐶 = 1, 
де 𝑛𝐶  – параметр перетворення інновації в технологію. 
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Перехід підприємства в стан перевірки наявності нової технології, яку 

можна отримати у інноваційного підприємства, задовольняє умові 

 

якщо 𝑙 = 0, то 𝑓′ = 0. 

 

Перехід в стан перевірки у інноваційного підприємства інновації, яка 

може використовуватися в якості технології на підприємстві, не займається 

інноваційною діяльністю 

 

якщо 𝑛𝐶 = 0, то 𝑓′ = 0. 
 

Поведінку взаємодії компонентів даної соціально-економічної системи 

представлено за допомогою інструменту імітаційного моделювання AnyLogic 

(рис. 9). 

 

а) Передача знання як інновації 

 

 
б) Передача інновації як технології 
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Умовні позначення: 

      – установи науково-дослідного сектора;      – інноваційні підприємс-

тва;        – інноваційні підприємства, яким передано знання у вигляді інновації 

з науково-дослідного сектора;      – інші підприємства;     – підприємства, яким 

передано інновацію у вигляді технології від інноваційних підприємств. 

 

Рис. 9. Постановка задачі моделювання взаємодії компонентів 

соціально-економічної системи 

 

Науковий інтерес представляє дослідження зміни поведінки економіч-

них агентів в сфері інвестицій та інновацій в умовах проведеної державою по-

даткової політики. Реалізація моделі передбачає не максимізацію обсягів еко-

номічного зростання як такого, а виявлення тенденцій сучасного розвитку еко-

номіки України в умовах використання об’ємного інвестиційного податкового 

кредиту з позицій еволюційного підходу. 

Базові обмеження еволюційної моделі можуть бути представлені у ви-

гляді системи рівнянь і сукупності умов, що характеризують механізми мінли-

вості, відбору і спадковості, а саме: 

 

,),(   ttt LKyY  

tt KX ln*

0  , 

𝐾𝑡 =  𝑔(𝐹𝑡 , 𝑄𝑡−1), 

𝐹𝑡 =  𝑧(𝑇𝑡), 

𝑇𝑡 =  𝑓(𝑇𝑡
𝑘, 𝑇𝑡

∗), 

𝑇𝑡
𝑘 =  𝜏𝑘 ∙ 𝑋𝑡 − 𝑄𝑡, 

𝑄𝑡 =  𝜏𝑄 ∙ 𝑅𝑡, 

механізм мінливості: 

якщо 𝑡 ≤ 𝑡𝑁0
+ Δ та 𝑛 = 1, то 𝜅 = 1,  

інакше якщо 𝑡 > 𝑡𝑁0
+ Δ, то 𝑛 = 0 и 𝜅 = 0, 

механізм відбору: 

якщо 𝑃(𝜄) = 1 та 𝜁 = 1, то 𝜄 = 1 та 𝑛 = 0,  
інакше 𝜄 = 0, 

механізм спадковості: 

якщо 𝜄 = 1, то 𝑛 = 1, 
якщо 𝜄 ∨ 𝑛 = 0, то 𝜍 = 0, 

де 
tY  – випуск кінцевої продукції; ξ – параметр нейтральної ефективно-

сті технологій; 
tK  – фізичний капітал, виражений залишковою вартістю осно-

вних засобів (машин і обладнання); 
1t

L  – працю, виражений фондом заробітної 

плати; ε - випадкові помилки спостереження; ψ – частина капіталу, спрямована 

в господарську діяльність підприємства з метою формування прибутку,0<ψ≤1; 
*

0 – параметр апроксимації, 0*

0  ; 𝐹𝑡 – державні інвестиції в розвиток підп-

риємства; 𝑇𝑡  – загальна сума податкових надходжень до бюджету; 𝑇𝑡
∗ – інші 
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податкові надходження в бюджет; 𝑡𝑁0
 – час перетворення знання в інновацію; 

п – параметр перетворення знання в інновацію; 𝜅 – параметр, який характери-

зує готовність інноваційного підприємства передати інновацію у вигляді тех-

нології підприємствам, які не займаються інноваційною діяльністю; 𝑃(∙)  – 

ймовірність відбору інновації в якості технології; 𝜄 – параметр відбору іннова-

ції в якості технології підприємством, яке не займаються інноваційною діяль-

ністю; 𝜁 – параметр, який характеризує готовність підприємства використову-

вати інновацію як технологію; 𝜍 – параметр, який характеризує готовність під-

приємства, яке не займається інноваційною діяльністю, прийняти інновацію 

як технологію. 

Реалізація моделі в середовищі Any Logic 6 з використанням додаткових 

розрахунків в MS Office Excel 2007 дозволяє досліджувати вплив об'ємного 

інвестиційного податкового кредиту на НДДКР на економіку України з вико-

ристанням механізмів відбору, мінливості і спадковості.  

Одиницею виміру часу є один рік. За часовий інтервал дослідження 

прийнятий набір господарських оборотів виробничої діяльності економічних 

аген-тов. Момент часу прояви еволюційних характеристик в системі визнача-

ється змінами в соціально-економічній системі під впливом внутрішніх і зов-

нішніх факторів, тому передбачається, що він є величиною ймовірнісної. 

Вихідними даними для реалізації моделі є статистична інформація по 

економіці України в порівнянних цінах 2011 р. [62; 88; 89; 90], що надано в 

додат. А-Б.  

Ставки податків змінюються відповідно до податкового законодавства 

України [94]: 

ставка податку на прибуток підприємств до 1 квітня 2011 року – 25%, з 

1 квітня по 31 грудня 2011 р. – 23%, з 1 квітня по 31 грудня 2012 р. – 21%, з 1 

січня по 31 грудня 2013 р. – 19%, з 1 січня 2014 р. – 18% (ст. 136.1 ПКУ); 

ставка податку на доходи фізичних осіб до 31 грудня 2015 р. – 15%, з 1 

січня 2016 р. – 18% (ст. 167 ПКУ); 

середня ставка єдиного соціального внеску для підприємств з 1 січня 

2011 р. – 38,14%, з 1 січня 2014 р. – 36,2%, з 1 січня 2016 р. – 22% 

сукупна ставка відрахувань до бюджету з фонду оплати праці – 52,1%; 

сукупна ставка утримань із заробітної плати працівників – 36,8%; 

середня ставка єдиного соціального внеску для наукових установ з 1 сі-

чня 2011 р. – 36,3%, з 1 січня 2014 р. – 36,2%, з 1 січня 2016 р. – 22%; 

ставка єдиного соціального внеску для працівників підприємств з 1 січня 

2011 р. до 31 грудня 2015 р. – 3,6%, з 1 січня 2016 р. – 0%; 

ставка єдиного соціального внеску для наукових робітників з 1 січня 

2011 р. до 31 грудня 2015 р. – 6,1%, з 1 січня 2016 р. – 0%; 

ставка військового збору з 3 серпня 2015 р. – 1,5% (п. 16-1, підрозд. 10, 

р. ХХ ПКУ); 

ставка ПДВ – 20% (ст. 193 ПКУ). 

Питома вага державного фінансування суспільних благ прийнято на рі-

вні 2005-2012 рр. 
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Для визначення впливу інвестиційного податкового кредиту як інстру-

менту стимулювання інновацій в Україні ставка інвестиційного податкового 

кредиту в сфері НДДКР встановлена у відсотковому відношенні до бази опо-

даткування прибутку інноваційних підприємств в розмірі 50% (аналогічна ста-

вка діє в Бразилії, Китаї та Південній Африці – в інноваційно активних країнах 

з емерджентною економікою [36, c. 7]) в умовах, коли кваліфіковані витрати 

підприємства складають 2% від обсягу продукції, що випускається (аналогічно 

найбільшим значенням індексу витрат на НДДКР в ВВП серед інноваційно ак-

тивних країн з емерджентною економікою [43, c. 326]). 

В результаті проведених експериментів встановлено сприятливий вплив 

податкового стимулювання НДДКР на інноваційний клімат в державі (рис. 10 

а-в). При наданні інноваційним підприємствам інвестиційного податкового 

кредиту в сфері НДДКР з податку на прибуток з 2013 р середній темп зни-

ження чисельності зайнятого населення практично не змінився в порівнянні з 

минулим періодом: на 0,4% в науково-дослідному секторі та 0,37% на підпри-

ємствах в 2014-2026 рр., що обумовлено зниженням загальної чисельності на-

селення країни. Середні щорічні темпи зростання випуску продукції збільши-

лися до 3,1% в 2014-2026 рр. на інноваційних підприємствах; до 3,9% в 2014-

2026 рр. на решті підприємств.  

Сукупні податкові надходження після зниження на 7,2% в 2013-2014 р в 

порівнянні з попереднім періодом стали збільшуватися зі середніми щоріч-

ними темпами зростання до 5,9% в 2015-2026 рр. в порівнянні з 3,01% в 2007-

2012 рр., що обумовлено зростанням продукції, що випускається підприємст-

вами і відповідно збільшенням податкових відрахувань до бюджету. 

В цілому використання еволюційного підходу до податкового стимулю-

вання НДДКР в умовах емерджентної економіки дозволило обґрунтувати, що 

застосування інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР підприємс-

твами сприяє економічному розвитку держави. Як показали результати дослі-

дження, обмеженість бюджетного фінансування інноваційних підприємств 

може бути компенсована державою за допомогою такого інструменту подат-

кової політики, як об'ємний інвестиційний податковий кредит. Облік отрима-

них результатів дозволив би підвищити ефективність реформування податко-

вої системи України. 
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в) 

Рис. 10. Динаміка зміни основних показників еволюційної моделі податкового 

стимулювання НДДКР 

 
Таким чином, інструменти податкової політики щодо стимулювання 

інноваційного розвитку емерджентної економіки відрізняються в залежності 

від держави, мають відносні переваги і недоліки, а також розуміння їх проек-

тування, надання та контролю за їх використанням. В цілому, спираючись на 

узагальнений досвід інноваційно активних країн, можна зробити висновок про 

те, що вони можуть бути корисними при заохоченні вітчизняних та іноземних 

інвестицій і інновацій. Однак наскільки податкові стимули НДДКР будуть ко-

рисними і з якими витратами залежить від того, наскільки ефективно розроб-

лений механізм податкового стимулювання НДДКР, перш за все щодо впро-

вадження таких стимулів і моніторингу за їх використанням. 

Реалізація розробленої еволюційної моделі податкового стимулювання 

НДДКР дозволяє обґрунтувати динаміку основних показників розвитку емер-

джентної економіки в умовах використання об'ємного інвестиційного подат-

кового кредиту на НДДКР. Однак отримані результати відображають тенден-

цію розвитку економіки в стабільних умовах при фіксованій величині кваліфі-

кованих витрат, що виділяються на фінансування НДДКР. При зниженні тем-

пів економічного зростання (до -31,3% в 2015 р [109]) і значної інфляції 

(143,3% в 2015 р [109]) в Україні необхідний такий механізму податкового 

стимулювання НДДКР, який дозволить уникнути розвитку корупції при на-

данні інвестиційного податкового кредиту і знизить ризик втрат бюджету вна-
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слідок його використання платниками податків. Фундаментом реалізації меха-

нізму податкового стимулювання НДДКР в умовах емерджентної економіки 

повинні бути такі положення: 

по-перше, чітке виклад цілей податкового стимулювання НДДКР; 

по-друге, оцінка урядом очікуваних витрат і вигод від механізму подат-

кового стимулювання НДДКР аналогічно аналізу інших видів податкових ви-

трат з урахуванням інституційних особливостей розвитку економіки, що за-

безпечить своєчасне виявлення їх переваг та недоліків, а також сприяє їх ко-

ригування для використання в подальшому; 

по-третє, механізм податкового стимулювання НДДКР повинен бути ро-

зроблений з урахуванням зведення до мінімуму можливості розвитку корупції 

при наданні такого виду стимулів і зловживання платниками податків при їх 

використанні. 

3.3. Обґрунтування рекомендацій по удосконаленню структури подат-

кової системи в Україні та системи оподаткування прибутку підприємств з 

позиції стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових під-

приємств в Україні. Реформування структури податкової системи в Україні та 

системи оподаткування прибутку підприємств з позиції стимулювання інвес-

тиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні доцільно 

проводити у три етапи. 
Етап 1 – «Елімінаційний» – метою цього етапу є очищення (спрощення) 

системи оподаткування прибутку підприємств та приведення її у відповідність 

принципу податкової нейтральності. Для цього передбачається: 

залишити визначення оподатковуваного прибутку на основі даних бух-

галтерського обліку, адже це є безумовним спрощенням системи оподатку-

вання прибутку підприємств. Це не вплине на стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств, проте сприятиме налагодженню довірли-

вих взаємовідносин між країною та підприємствами; 

зафіксувати ставку податку на прибуток підприємств на поточному рі-

вні; 

запровадити нейтральні правила розрахунку бази оподаткування, а саме 

податкової амортизації (для цього доцільним є ліквідувати мінімально допус-

тимі строки нарахування податкової амортизації та розповсюдити між підпри-

ємствами інформацію, наприклад, у вигляді методичних рекомендації, про 

нейтральні норми податкової амортизації, а саме, як вони розраховуються та 

який вплив вони мають на інвестиції); 

ліквідувати (або не запроваджувати)будь-які види податкових префере-

нцій з оподаткування прибутку підприємств; 

проводити постійний моніторинг впливу запропонованих заходів на по-

даткові надходження та інвестиційно-інноваційну активність підприємств. 

Особливо це стосується амортизаційної політики. Враховуючи той факт, що 

підприємства не схильні до миттєвого реагування на зміни у податковому за-

конодавстві, зафіксоване за допомогою моніторингу зростання норми нараху-

вання податкової амортизації на активну частину основних засобів своєчасно 

сигналізуватиме про те, що підприємства готові до впровадження податкових 
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преференцій з податку на прибуток підприємств. Слід зауважити, що моніто-

ринг пропонується проводити за рахунок розширення інформативності подат-

кової звітності. 

Критерієм переходу від першого до другого етапу має стати стабілізація 

макроекономічного та інституційного середовища. Враховуючи попередні 

оцінки агентства у 2016 р. Україну чекає економічне зростання: 1,1% зрос-

тання ВВП у 2016 р.; до 2,5-3% – у 2017 р., до 3,5-4% – у 2018 р.). Щодо про-

гнозів інфляції, то у 2016 р. вона очікується у розмірі 12%, у 2017 р. – 8,1%, у 

2018 р. – 5,5%. При таких розрахунках впровадження другого етапу може бути 

розпочато вже з 2018 р., адже такі макроекономічні показнику в цілому будуть 

задовільними для впровадження податкових преференцій з податку на прибу-

ток підприємств. Поряд з цим слід зауважити, що існують і інші менш оптимі-

стичні оцінки, відповідно до яких темпи зростання інфляції в Україні до 

2020 р. триматимуться на рівні понад 44%. У такому випадку перший етап 

може тривати роками. 

Етап 2 – «Контрольований провокаційний тест» – метою цього етапу є 

запровадження інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-

ності підприємств (в тому числі НДДКР). Головною умовою цього періоду є 

поодиноке впровадження інструментів стимулювання інвестиційно-іннова-

ційної діяльності підприємств (в тому числі НДДКР) з проведенням постій-

ного моніторингу. Якщо підприємства реагують на запропонований інстру-

мент позитивними змінами, то його можна залишати та впроваджувати новий. 

Якщо підприємства не реагують на впровадження інструменту або реагують 

негативними змінами, то такий інструмент варто ліквідувати. 

Етап 3 – «Ротаційний» – не є обов’язковим та застосовуються у випадку, 

коли після довгої позитивної динаміки з боку інвестиційно-інноваційної дія-

льності підприємств (в тому числі НДДКР) та податкових надходжень до бю-

джету стала спостерігатися негативна динаміка та інструмент був ліквідова-

ний. Після врахування можливих причин такої динаміки (наприклад, неспри-

ятлива макроекономічна ситуація, настання періоду латентності до інструме-

нту, тощо), ліквідований інструмент стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності з часом може бути повернений або в тому ж самому або в доопра-

цьованому вигляді. 

Одним з варіантів 2 етапу може стати запровадження в податкову прак-

тику України інвестиційного-податкового кредиту з податку на прибуток під-

приємств. В сучасних умовах ПКУ не передбачено скорочення податкових зо-

бов’язань платників податків в результаті здійснення ними інноваційної діяль-

ності. Винятком є діяльність підприємств, яку визначено у ст. 142 ПКУ, яка не 

має безпосереднього відношення до інновацій [94, ст. 142], а також у п.2 ст. 4 

Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць" [66, ст. 4] як ту, 

що належить до пріоритетних галузей економіки України та відповідає вимо-

гам щодо загальної кошторисної вартості (3 млн євро – для суб’єктів великого 

підприємництва, 1 млн євро – для суб’єктів середнього підприємництва, 500 
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тис євро – для суб’єктів малого підприємництва) та кількості створених нових 

робочих місць для працівників виробництва. 

На практиці податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

розкривається через звільнення від оподаткування основними бюджетоутво-

рюючими податками законодавчо встановлених видів господарської діяльно-

сті в умовах дії таких чинників: 

неузгодженості та фрагментарності державної політики в сфері НДДКР;  

недостатнього фінансування державних програм в сфері НДДКР, науко-

вої і науково-технічної діяльності в Україні; 

відсутності організаційної та фінансової підтримки інноваційних підп-

риємств; 

відсутності ефективної системи контролю за інноваційною діяльністю 

підприємств й обґрунтованого механізму коригування інноваційної політики. 

За статистичною інформацією питома вага загального обсягу державних 

коштів щодо фінансування інноваційної діяльності у ВВП України є незнач-

ною та складає близько 0,26%. В той же час в країнах ЄС частка витрат на 

наукові дослідження та розробки у ВВП в середньому становлять 2,11%. Най-

більшими вони є у Фінляндії (3,17%), Швеції (3,16%), Данії (3,08%). Достат-

ньому бюджетному фінансуванню інновацій сприяє активне використання 

країнами ЄС податкових стимулів для інноваційного розвитку економіки – по-

даткових інвестиційних кредитів та податкових інвестиційних знижок. Такі 

стимули дозволяють суб’єктам господарювання віднімати певний відсоток ви-

трат на придбання активів з їх податкових зобов'язань на додаток до звичайних 

амортизаційних відрахувань.  

19 серпня 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано про-

ект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вста-

новлення інвестиційних преференцій у виді інвестиційного податкового кре-

диту)». Його прийняття, на думку законотворців, допоможе більш чіткому вре-

гулюванню підтримки і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, 

впровадженню підприємствами інновацій, створенню прозорого сприятливого 

інвестиційного клімату в державі, що стане подальшою базою для активізації 

обміну вітчизняними знаннями та технологіями, стимулюванню надходжень 

іноземних інвестицій, стимулюванню розвитку окремих регіонів, активізації 

зовнішньої торгівлі, створенню нових робочих місць, а також в цілому підви-

щенню конкурентоспроможності національної економіки та її виходу на між-

народні ринку збуту товарів та послуг [97]. Вказуючи на те, що доцільність 

впровадження в податковому законодавстві України такої податкової пільги, 

як інвестиційний податковий кредит, підтверджується позитивним досвідом 

Великобританії, Ірландії, Канади та Японії, законотворці при розробці механі-

зму надання інвестиційного податкового кредиту спираються на законодав-

ство Російської Федерації, а саме статтю 66 Податкового кодексу РФ [86]. 

Його пропонується визначити як «таке продовження строку сплати податку чи 

збору, при якому платнику податку за наявності підстав … надається можли-

вість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі з 

податку чи збору з наступною поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих 
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відсотків» [97]. При цьому не враховується те, що механізм надання такого 

стимулу в інноваційно розвинутих країнах світу (у тому числі, у країнах ЄС) 

зовсім інший. На відміну від західної практики, російське законодавство тра-

ктує інвестиційний податковий кредит саме як позику. А в країнах Західної 

Європи він має вигляд інвестиційної знижки, яка зменшує оподатковуваний 

прибуток та не впливає на податкові зобов'язання. Тому за формою надання 

інвестиційний кредит є субсидією, а не позикою. За таких умов його викорис-

тання сприяє зменшенню податкового навантаження на суб’єктів господарю-

вання – платників податків та є більш доречним в умовах стимулювання інно-

ваційної та інвестиційної діяльності в державі. 

Отже, визначення та особливості надання інвестиційного податкового 

кредиту в законодавстві України мають бути іншими та гармоніювати з пода-

тковим законодавством країн ЄС. Нові індустріальні умови розвитку світової 

економіки дозволяють досягнути високого інноваційного рівня не тільки ви-

сокорозвиненим країнам. За допомогою податкових стимулів інноваційної 

сфери Україна має можливість сформувати ефективні кроки щодо сталого ро-

звитку економіки, нарощуючи інвестиційний та інноваційний потенціал.  

Орієнтуючись у довгостроковій перспективі на європейську модель со-

ціально-економічного розвитку [91, c. 228], необхідно враховувати, що під-

ходи до використання податкових стимулів в сфері НДДКР відрізняються. 

Тому з позицій проведеного аналізу напрямів дизайну податкового стимулю-

вання НДДКР, виявлених переваг та недоліків податкових стимулів НДДКР 

доцільним є впровадження механізму надання інвестиційного податкового 

кредиту в Україні (у вигляді знижки, яка базується на кваліфікованих витра-

тах) з  податку на прибуток підприємств, єдиного  податку та податку на до-

ходи фізичних осіб, зайнятих у сфері НДДКР. Він має дозволяти вираховувати 

з суми податку на прибуток підприємств частину витрат на інноваційну діяль-

ність, скорочуючи тим самим суму податку або зменшуючи суму сформова-

ного податкового зобов'язання. 

Внесення до "Перехідних положень" ПКУ підрозділу "Інвестиційний по-

датковий кредит у сфері НДДКР" забезпечить визначення механізму податко-

вого стимулювання НДДКР в Україні. Зокрема, цей підрозділ може включати 

такі пункти. 

1) "Визначення інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР".  

Інвестиційний податковий кредит в сфері НДДКР є інструментом цільо-

вого стимулювання інноваційної активності платників податку. Він дозволяє 

вираховувати з суми податку частину витрат, які законодавством України ма-

ють бути визначені як кваліфіковані витрати на проведення НДДКР, скорочу-

ючи тим самим суму сформованого податкового зобов'язання підприємства 

перед бюджетом.  

2) "Особливості надання інвестиційного податкового кредиту".  

Інвестиційний податковий кредит в сфері НДДКР має бути доступний 

підприємствам незалежно від їх розміру та надаватися на безповоротній основі 

протягом законодавчо встановленого періоду часу. 
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Головною вимогою надання інвестиційного податкового кредиту в сфері 

НДДКР має бути здійснення підприємством систематичної діяльності, спря-

мованої на досягнення науково-технічного прогресу в умовах наукової або те-

хнологічної невизначеності. Інвестиційний податковий кредит в сфері НДДКР 

доцільно надавати підприємствам, які здійснюють діяльність на території Ук-

раїни.  

Інвестиційний податковий кредит може надаватися за податком на при-

буток підприємств, податком на доходи фізичних осіб та єдиним податком. 

Зменшення робиться за кожним податком, за яким надається податковий кре-

дит в сфері НДДКР. 

 Для обчислення бази інвестиційного податкового кредиту використову-

ється сума кваліфікованих витрат на НДДКР. Кваліфіковані витрати на 

НДДКР – це поточні та капітальні витрати на придбання машин та обладнання 

за умови, що вони понесені для здійснення інноваційної діяльності, спрямова-

ної на отримання доходу. Такі витрати виникають в процесі створення нової 

або удосконалення існуючої продукції (товарів, послуг), що виробляється. 

Кваліфіковані витрати на НДДКР мають бути обґрунтовані та докумен-

тально підтверджені, тобто вони повинні бути, з одного боку, економічно 

оправданими і вираженими у грошовій формі, а з іншого, – підтвердженими 

документально та оформленими відповідно до законодавства. Вони можуть 

бути здійснені платником податку самостійно або у долі з іншими організаці-

ями. Якщо такі витрати не привели до створення нових зразків чи технологій, 

то вони повинні бути включені до складу витрат на загальних засадах. 

Напрямами діяльності підприємств в сфері НДДКР для отримання інве-

стиційного податкового кредиту можуть бути такі: 

проведення підприємством наукових досліджень і розробок з метою 

створення зразків нової продукції (товарів, послуг); 

впровадження об'єктів інтелектуальної власності в сфері науки і техніки; 

створення дослідних зразків, проведення дослідних випробувань, розро-

бка та передача в експлуатацію нових зразків продукції (товарів, послуг); 

патентно-ліцензійна діяльність; 

виконання особливо важливого замовлення з соціально-економічного 

розвитку або надання особливо важливих послуг населенню. 

Напрямами діяльності підприємств в сфері НДДКР, які не передбачають 

отримання інвестиційного податкового кредиту, мають бути такі: 

дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук та мистецтва; 

проведення планового тестування та аналізу з метою якісного або кіль-

кісного контролю за виробництвом продукції (товарів, послуг); 

зміни косметичного або стилістичного характеру у виробництві продук-

ції (товарів, послуг) з метою підвищення її естетичної цінності; 

оперативні дослідження в управлінні підприємством або виявлені його 

ефективності, які не відносяться до НДДКР; 

заходи, пов’язані з ремонтом обладнання для комерційного виробництва 

продукції (товарів, послуг); 

правова та адміністративна діяльність з ліцензування патентів; 
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діяльність, пов'язана з будівництвом, переміщенням, перестановкою або 

запуском об'єктів або обладнання, відмінних від об'єктів або обладнання, яке 

буде використовуватися повністю і виключно з метою здійснення НДДКР; 

дослідження, тестування та розвиток ринку, стимулювання збуту або 

опитування споживачів; 

розвідувальні роботи, а також діяльність щодо буріння або виробництва 

з видобутку корисних копалин, нафти або природного газу; 

комерційна та фінансова діяльність з маркетингу або комерційного ви-

робництва чи розповсюдження нової або вдосконаленої продукції (товару, по-

слуги тощо); 

адміністративні та загальні допоміжні послуги (наприклад, транспорту-

вання, зберігання, чищення, ремонт, технічне обслуговування і безпека), які не 

пов’язані з діяльністю в сфері НДДКР. 

Надання інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР передба-

чає, що отримані результати НДДКР в умовах використання підприємством 

такого кредиту сприяють інноваційному розвитку економіки України та є її 

державною власністю. 

3) "Термін надання інвестиційного податкового кредиту в сфері 

НДДКР". 

Інвестиційний податковий кредит повинен застосовуватися до об'єкта 

оподаткування протягом періоду часу, визначеного законодавством. Такий пе-

ріод часу має складати від одного до п’яти років.  

4) "База і ставка інвестиційного податкового кредиту".  

Розрахунковою базою податкового кредиту є сума кваліфікованих ви-

трат на НДДКР протягом року. Податкова база формується з об'єкта оподат-

кування (суми коштів, яку виділяє платник податку на проведення НДДКР) і 

вартісно його характеризує.  

Ставка інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР встановлю-

ється у відсотковому відношенні до бази оподаткування. Її розмір може скла-

дати 50% (приблизно така ставка діє у Бразилії, Китаї та Південній Африці [36, 

c. 7]). Вона повинна бути єдиною для всіх типів підприємств протягом встано-

вленого строку надання податкового кредиту.  

5) "Вирішення питань щодо надання інвестиційного податкового кре-

диту в сфері НДДКР". 

Претензії з надання інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР 

можуть прийматися протягом 12 місяців з моменту закінчення звітного пері-

оду, в якому були понесені витрати.  

Даний підхід щодо податкового стимулювання інноваційного розвитку 

економіки України засновано на аналізі міжнародного досвіду використання 

інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР, який показав, що одними 

з найефективніших інструментів стимулювання інноваційного розвитку еко-

номіки у різних країнах світу (у тому числі, у країнах-лідерах за обсягом інве-

стицій в інновації – США, Китаї та Японії), є податкові стимули НДДКР. До 

них відносяться інвестиційні податкові кредити, податкові знижки, приско-

рена амортизація, знижена ставка податку на прибуток тощо.  
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В Україні механізм податкового стимулювання інновацій є обмеженим 

та недостатнім для залучення інвестиційно активних підприємств до діяльно-

сті в сфері НДДКР. Тому запропоновані напрями податкового стимулювання 

НДДКР надають можливість підприємствам функціонувати на інноваційних 

засадах в умовах зниження податкового навантаження на їх господарську дія-

льність, а державі реалізувати цілі, визначені Законом України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність" [65, ст. 45] щодо підтримки пріоритетних напря-

мів розвитку науки і техніки, створення ринку наукової і науково-технічної 

продукції, а також фінансування та матеріального забезпечення фундамента-

льних та прикладних досліджень за рахунок коштів суб’єктів господарювання. 

Крім цього, запропоновані напрями податкового стимулювання НДДКР допо-

внюють положення законодавства України в сфері інвестицій та інновацій, а 

саме: 

Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріорите-

тних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" [66], де ви-

значається стимулювання інвестиційно активних підприємств у пріоритетних 

галузях економіки; 

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [65, ст. 47] 

щодо податкових інструментів державного регулювання у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності; 

Закон України "Про інноваційну діяльність" [64, ст. 6] щодо державного 

регулювання інноваційної діяльності через підтримку пріоритетних  напрямів  

інноваційної діяльності, фінансову підтримку виконання інноваційних проек-

тів, підтримку функціонування та розвитку сучасної інноваційної інфраструк-

тури, а також щодо визначення особливостей в оподаткуванні інноваційної ді-

яльності (розділ V Закону). 

Для визначення соціально-економічного ефекту впровадження інвести-

ційного податкового кредиту в сфері НДДКР у податкову практику України 

необхідно проведення додаткових розрахунків. Попередні оцінки показують, 

що використання запропонованого механізму податкового стимулювання 

НДДКР збільшило би кваліфіковані витрати інноваційних підприємств в на-

ступному після його введення періоді щонайменше на суму наданого кредиту, 

а саме на 6,9 млрд грн (при розрахунку за вихідними даними про витрати на 

НДДКР у 2015 р. [67]). Якщо ж допустити, що кваліфіковані витрати іннова-

ційних підприємств в Україні будуть зростати аналогічно країнам BRICS в се-

редньому на 0,15% на рік [29, с. 171], то таке зростання призведе до збільшення 

їх загального обсягу у наступному періоді приблизно на 16 млрд грн, і тоді 

вони досягнуть 1,1% ВВП. Враховуючи, що додаткові державні видатки з на-

дання кредиту є відносно незначними (вони склали б приблизно 6,9 млрд грн 

при ставці кредиту 50%), політика податкового стимулювання НДДКР сприя-

тиме розвитку державно-приватного партнерства у науково-технічній сфері та 

зростанню інвестиційної активності інноваційних підприємств України. 

Таким чином, в Україні діючий механізм податкового стимулювання 

інновацій є обмеженим та недостатнім для залучення інвестиційно активних 
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підприємств до ефективної діяльності в сфері НДДКР. Впровадження запро-

понованих рекомендацій у податкове законодавство України щодо напрямів 

стимулювання НДДКР (за умови  стабільного інституційного середовища і не-

змінних протягом багатьох років правил податкового стимулювання НДДКР) 

сприятиме поступовому переходу до інноваційного розвитку економіки кра-

їни, формуванню нового, ефективнішого механізму державно-приватного пар-

тнерства у науково-технічній сфері і в цілому більш сприятливого інституцій-

ного середовища господарювання. 

Також слід зауважити, що, як показав досвід країн з емерджентною еко-

номікою та економікою, що розвивається, запровадження інструментів стиму-

лювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств є 

більш простим шляхом, ніж реформування чинного законодавства, розбудова 

необхідного адміністративного потенціалу та інфраструктури, боротьба з ко-

рупцією та ухиленням від оподаткування тощо. Проте, очевидно, що за наяв-

ності таких фундаментальних проблем, запровадження інструментів стимулю-

вання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств не 

зможе забезпечити навіть тимчасове покращення ситуації. Більше того, при 

прийнятті інвестиційно-інноваційного рішення інвестори часто більше зверта-

ють увагу на неподаткові фактори, такі як політична ситуація у країні, рівень 

економічного розвитку, розвиненість інфраструктури тощо. А отже ефектив-

ність реформування системи оподаткування прибутку підприємств багато в 

чому буде залежати від ефективності структурних фундаментальних реформ у 

всіх соціально-економічних сферах України. 
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ВИСНОВКИ 

В ході дослідження проведені теоретичні узагальнення та запропоно-

вано напрями вирішення проблеми податкового стимулювання інноваційного 

розвитку промислових підприємств з урахуванням принципів еволюційної 

економіки. 

1. Визначено податкові інструменти стимулювання економіки в сфері 

інвестицій та інновацій, серед яких податкові стимули НДДКР є одним з най-

популярніших інструментів інвестиційно-інноваційної політики в багатьох 

країнах світу. По суті, вони знижують податкове навантаження на доходи під-

приємств, які займаються інноваційною діяльністю і несуть витрати на 

НДДКР, або підприємств, які мають дохід від комерціалізації інтелектуальної 

власності. Класифіковано основні податкові стимули в сфері НДДКР, що без-

посередньо впливають на інноваційний розвиток економіки в різних країнах 

світу, виявлено їх особливості та використання в країнах світу. Встановлено, 

що з метою стимулювання суб’єктів господарювання збільшувати витрати на 

кваліфіковані НДДКР широко використовуються інвестиційні податкові кре-

дити. Такі кредити дозволяють зменшувати ставку податку на прибуток в 

сфері НДДКР. Ставка може застосовуватися до будь-якого корпоративного 

податку, прибуткового податку для зайнятих у сфері НДДКР або до доходів, 

отриманих у тих видах економічної діяльності, які відповідають стратегічним 

пріоритетам соціально-економічного розвитку. 

2. Встановлено, що інструменти стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств мо-

жуть носити як базовий характер (тобто буди складової загальної системи опо-

даткування прибутку підприємств), так і мати характер спеціальних правил. 

Такими інструментами, зокрема, можуть бути регулювання ставки податку на 

прибуток, регулювання податкової бази та регулювання податкового зо-

бов’язання. Визначено, що інструменти стимулювання інвестиційно-іннова-

ційної діяльності підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств 

у країнах з емерджентною економікою та економікою, що розвивається, часто 

розглядаються як противага загальній дестимулюючій податковій системі кра-

їни. Також вони можуть виступати компенсацією інвесторам за недоліки наці-

ональних економік цих країни, а саме за відсутність інфраструктури, застарілі 

або неефективні закони, високі бюрократичні перешкоди, слабкість адмініст-

рування податків, тощо. 

3. Проведено аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації пода-

ткової політики в сфері стимулювання інноваційного розвитку промисловості. 

Встановлено, що механізм надання інвестиційних податкових кредитів у сфері 

НДДКР в розвинених країнах світу передбачає не відстрочку податкового зо-

бов'язання з податку на прибуток, отриманий від інноваційної діяльності, на 

пізніший термін, що призведе до необхідності сплати значної суми платежів у 

бюджет по закінченню виконання інвестиційно-інноваційного проекту і зна-

чно вплине на фінансовий стан інноваційно активного підприємства, а змен-

шення суми нарахованого податку на певний відсоток від обсягу витрат на 
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НДДКР і (або) від приросту витрат на НДДКР в середньому за визначений пе-

ріод часу. 

4. На основі досвіду окремих країн з розвиненою економікою, а також 

країн з емерджентною економікою та економікою, що розвивається, підтвер-

джено або спростовано окремі гіпотези, на які спираються найпоширеніші ре-

комендації щодо удосконалення системи оподаткування прибутку підпри-

ємств, в тому числі в контексті стимулювання інвестиційно-інноваційної дія-

льності промислових підприємств. Встановлено, що (1) модель бухгалтер-

ського обліку, а також модель взаємодії систем бухгалтерського та податко-

вого обліку не впливає на простоту системи оподаткування прибутку підпри-

ємств; (2) спрощення системи оподаткування прибутку підприємств впливає 

на інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств; (3) інвестиційно-іннова-

ційний розвиток підприємств прямо не залежить від зниження ставки податку 

на прибуток; (4) інноваційний розвиток підприємств не залежить від кількості 

запроваджених інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-

ності підприємств; (5) податкова культура та мораль впливають на ефектив-

ність системи оподаткування прибутку підприємств щодо стимулювання інве-

стиційно-інноваційної діяльності підприємств; (6) загальна макроекономічна 

ситуація у країні впливає на ефективність системи оподаткування прибутку 

підприємств. 

5. Обґрунтовано, що сформована законодавча база про інноваційні інве-

стиції в Україні, яка визначає основи регулювання інноваційної діяльності та 

її  напрями  нестабільною і нецілісною, дію окремих норм призупинено. Тому 

інституційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України 

здійснюється повільно. В той же час подальше співробітництво України з ро-

звинутими країнами світу можливе за умови перебудови господарства на ін-

новаційній основі. Запропоновано, підхід щодо вдосконалення податкової по-

літики в сфері стимулювання інновацій в Україні, а саме впровадження інвес-

тиційного податкового кредиту в сфері НДДКР як інструмента цільового сти-

мулювання інноваційної активності підприємств. Він має дозволяти вирахову-

вати з суми податку на прибуток частину витрат на інноваційну діяльність, 

скорочуючи тим самим суму податку або зменшуючи суму сформованого по-

даткового зобов'язання. 

6. Визначена доцільність дослідження системи оподаткування в Україні 

на основі еволюційного підходу, що дозволяє враховувати нестабільну дина-

міку розвитку соціально-економічних процесів і явищ, обмежено раціональну 

поведінку економічних суб’єктів щодо прийняття ними рішень, пошук нових 

технологій та інше. Запропонований підхід дозволяє, з одного боку, обґрунту-

вати доцільність використання податкових стимулів у діяльності промислових 

підприємств з урахуванням зміни правил і норм поведінки компонентів соціа-

льно-економічного середовища, а, з іншого, – намітити основні напрямки ре-

формування податкової системи України, уточнити розроблені з позицій по-

даткової неокласики рекомендації з податку на прибуток підприємств, на до-

ходи фізичних осіб, зайнятих в сфері НДДКР. 
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7. Розроблено новий еволюційний підхід до оцінки формування струк-

тури податкової системи в Україні та оцінки інструментів стимулювання інве-

стиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рамках оподат-

кування прибутку підприємств. 

8. Вперше в Україні обґрунтовано форму об’ємного інвестиційного по-

даткового кредиту в сфері НДДКР як інструменту цільового стимулювання 

інноваційної активності платників податків за ставкою 50% до бази оподатку-

вання, який на відміну від інших податкових стимулів має дозволяти вирахо-

вувати з суми податку на прибуток частину витрат на інноваційну діяльність, 

скорочуючи тим самим суму сформованого податкового зобов’язання 

суб’єктів господарювання перед бюджетом з метою оновлення виробництва 

товарів та послуг згідно вимогам конкурентного середовища розвинутих країн 

світу. Впровадження такого механізму стимулювання економіки (за 

умови  стабільного інституційного середовища і незмінних протягом часу пра-

вил податкового стимулювання) сприятиме поступовому переходу до її інно-

ваційного розвитку. 

9. Сформульовано три етапи реформування системи оподаткування при-

бутку підприємств в рамках стимулювання інвестиційно-інноваційного розви-

тку промислових підприємств. 1 етап – «елімінаційний» –запровадження ней-

тральної системи оподаткування прибутку підприємств; 2 етап – «контрольо-

ваний провокаційний тест» – впровадження у податкову практику окремих ін-

струментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

(в тому числі в сфері НДДКР) під постійним моніторингом щодо їх ефектив-

ності; 3 етап – «ротаційний» – повернення у вихідному або доопрацьованому 

вигляді ліквідованих раніше інструментів стимулювання інвестиційно-іннова-

ційної діяльності промислових підприємств. 

10. Обґрунтовано рекомендації щодо напрямів стимулювання НДДКР 

в Україні (за умови  стабільного інституційного середовища і незмінних про-

тягом багатьох років правил податкового стимулювання НДДКР). 

Практичне застосування запропонованих заходів сприятиме поступо-

вому переходу до інноваційного розвитку економіки країни, формуванню но-

вого, ефективнішого механізму державно-приватного партнерства у науково-

технічній сфері і в цілому більш сприятливого інституційного середовища го-

сподарювання. 
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ДОДАТКИ 

 



Додаток 1 

Інструменти стимулювання інноваційного розвитку підприємств в окремих країнах світу у 2014-2015 рр.7 

 

Регулювання  

ставки пода-

тку на при-

буток8 

Регулювання бази  

оподаткування 

Регулювання  

податкового зобов’язання 

Податкова  

амортизація 

Податкові  

вирахування 

Інвестиційний  

податковий  

кредит 

Податкові 

канікули 

Інші звільнення 

від оподатку-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 

Крани  

з розвиненою еко-

номікою 

Бельгія, 

Нідерланди, 

Франція, 

Чехія 

Великобританія, 

Чехія, Іспанія, 

Франція, США, 

Ірландія, 

Канада, 

Люксембург,  

Нідерланди, 

Бельгія, Чехія, 

Німеччина, 

Великобританія, 

Італія, США 

Нідерланди,  

Словенія, 

Японія, 

Австрія, Бельгія, Ні-

меччина, Іспанія, 

Франція, Великобри-

танія, Ірландія, Іта-

лія, Нідерланди, Но-

рвегія, Португалія, 

Словаччина,  

Австралія, Японія, 

Канада, США 

Швейцарія, 

Швеція, 

Франція,  

Словаччина 

Бельгія, Іспанія, Ір-

ландія,  

Люксембург,  

Швеція 

Країни  

з емерджентною 

економіко та еко-

номікою, що роз-

вивається 

Угорщина, 

Росія, 

Китай, 

Індонезія, 

Індія, 

Аргентина 

Грузія, Росія,  

Індонезія, Індія, 

Південна Африка, 

Аргентина,  

Бразилія 

Угорщина,  

Польща, Росія,  

Туреччина, Китай, 

Індія, Південна 

Африка, Бразилія, 

Чилі 

Грузія, Угорщина, 

Росія, Корея, Індія, 

Аргентина, Чилі 

Росія, Китай, 

Індія 

Польща, Росія, 

Туреччина, Китай, 

Індія, Аргентина 

                                                             
7Складено за даними: [85; 54]. 
8У таблиці представлена інформація лише по країнах, які застосовують зниження ставки податку на прибуток. Адже підвищення ставки 

податку на прибуток, хоча і може бути покладене в основу інноваційної стратегії країни, як правило, не анонсується як інструмент стимулю-

вання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 



94 

Додаток 2 

Загальна характеристика окремих країн світу за даними 2015 р.9 

№ Країна Регіон Група по рівню доходу Модельбухгалтерського обліку 

1 2 3 4 5 

Країни з розвиненою економікою 

Europe & Central Asia 

1 Austria AUT Europe & Central Asia High income континентальна 

2 Belgium BEL Europe & Central Asia High income континентальна 

3 Czech Republic CZE Europe & Central Asia High income змішана 

4 Denmark DNK Europe & Central Asia High income континентальна 

5 Estonia EST Europe & Central Asia High income змішана 

6 France FRA Europe & Central Asia High income континентальна 

7 Germany DEU Europe & Central Asia High income континентальна 

8 Ireland IRL Europe & Central Asia High income англосаксонська 

9 Italy ITA Europe & Central Asia High income континентальна 

10 Luxembourg LUX Europe & Central Asia High income континентальна 

11 Netherlands NLD Europe & Central Asia High income англосаксонська 

12 Norway NOR Europe & Central Asia High income континентальна 

13 Portugal PRT Europe & Central Asia High income континентальна 

14 Slovak Republic SVK Europe & Central Asia High income змішана 

15 Slovenia SVN Europe & Central Asia High income змішана 

16 Spain ESP Europe & Central Asia High income континентальна 

17 Sweden SWE Europe & Central Asia High income континентальна 

18 Switzerland CHE Europe & Central Asia High income континентальна 

19 United Kingdom GBR Europe & Central Asia High income англосаксонська 

East Asia & Pacific 

20 Australia AUS East Asia & Pacific High income англосаксонська 

                                                             
9Складено за даними [41]. 
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Продовження додатку 2 
1 2 3 4 5 6 

21 Japan JPN East Asia & Pacific High income континентальна 

North America 

22 Canada CAN North America High income англосаксонська 

23 United States USA North America High income англосаксонська 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & Central Asia 

24 Georgia GEO Europe & Central Asia Lower middle income змішана 

25 Hungary HUN Europe & Central Asia Upper middle income змішана 

26 Poland POL Europe & Central Asia High income змішана 

27 Russian Federation RUS Europe & Central Asia High income змішана 

28 Turkey TUR Europe & Central Asia Upper middle income континентальна 

29 Ukraine UKR Europe & Central Asia Lower middle income змішана 

East Asia & Pacific 

30 China CHN East Asia & Pacific Upper middle income змішана 

31 Indonesia IDN East Asia & Pacific Lower middle income англосаксонська 

32 Korea, Rep. KOR East Asia & Pacific High income змішана 

South Asia 

33 India IND South Asia Lower middle income англосаксонська 

Sub-Saharan Africa 

34 South Africa ZAF Sub-Saharan Africa Upper middle income англосаксонська 

Latin America & Caribbean 

35 Argentina ARG Latin America & Caribbean Upper middle income південноамериканська 

36 Brazil BRA Latin America & Caribbean Upper middle income південноамериканська 

37 Chile CHL Latin America & Caribbean High income південноамериканська 

38 Mexico MEX Latin America & Caribbean Upper middle income англосаксонська 
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Додаток3 

Міжнародні рейтинги окремих країн світу10 

№ Країна 

The Global Innovation Index 

2008-2009 р./2015 р.(130/141 

країн) 

DoingBusiness 

2008р./2016 р. 

(178/189 країн) 

PayingTaxes2008 р./

2016р. 

(178/189 країн) 

Corruption Perception 

Index2008 р./2014 р. 

(180/174 країн) 

1 2 3 4 5 6 

7 
Країни з розвиненою економікою 

Europe & Central Asia 19/17 27/25 56/52 21/23 

1 AUT 15/18 25/21 80/74 12/23 

2 BEL 18/25 19/43 65/90 18/15 

3 CHE 7/1 16/26 15/19 5/5 

4 CZE 33/24 56/36 113/122 45/53 

5 DEU 2/12 20/15 67/72 14/12 

6 DNK 8/10 5/3 13/12 1/1 

7 EST 29/23 17/16 31/30 26/26 

8 ESP 28/27 38/33 93/60 28/35 

9 FRA 19/21 31/27 82/87 23/26 

10 GBR 4/2 6/6 12/15 16/14 

11 IRL 21/8 8/17 6/6 16/17 

12 ITA 31/31 53/45 122/137 55/69 

13 LUX 17/9 42/61 17/21 11/9 

14 NLD 10/4 21/28 36/26 7/8 

15 NOR 14/20 11/9 16/14 14/5 

16 PRT 40/30 37/23 66/65 32/31 

17 SVK 35/36 32/29 122/73 52/54 

18 SVN 36/28 55/29 63/35 26/39 

19 SWE 3/3 14/8 42/37 1/4 

East Asia & Pacific 16/18 11/24 73/82 14/13 

 

 

                                                             
10Складено за даними [9; 10; 44; 45; 46; 47]. 



97 

Продовження додатку 3 
1 2 3 4 5 6 

20 AUS 22/17 9/13 41/42 9/11 

21 JPN 9/19 12/34 105/121 18/15 

North America 6/10 5/11 51/31 14/14 

22 CAN 11/15 7/14 25/9 9/10 

23 USA 1/5 3/7 76/53 18/17 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & Central Asia 67/54 73/47 119/68 85/79 

24 GEO 98/73 18/24 102/40 67/50 

25 HUN 47/35 45/42 127/95 47/47 

26 POL 56/46 74/25 125/58 58/35 

27 RUS 68/48 106/51 130/47 147/136 

28 TUR 51/58 57/55 54/61 58/64 

29 UKR 79/64 139/83 177/107 134/142 

East Asia & Pacific 31/47 77/66 128/103 79/83 

30 CHN 37/29 83/84 168/132 72/100 

31 IDN 49/97 123/109 110/148 126/107 

32 KOR 6/14 30/4 106/29 40/43 

South Asia 41/81 120/130 165/157 85/85 

33 IND 41/81 120/130 165/157 85/85 

Sub-Saharan Africa 43/60 35/73 61/20 54/67 

34 ZAF 43/60 35/73 61/20 54/67 

Latin America & 

Caribbean 
59/60 77/81 113/118 71/75 

35 ARG 84/72 109/121 147/170 109/107 

36 BRA 50/70 122/116 137/178 80/69 

37 CHL 39/42 33/48 34/33 23/21 

38 MEX 61/57 44/38 135/92 72/103 
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Додаток4 

Окремі показники міжнародного рейтингу PayingTaxes2008 р./2016 р. (178/189 країн)11 

№ Країна 
Загальнаставка податку – 

ставка податку на прибуток 

Загальний час на подання звітності – 

час на подання звітності з податку на 

прибуток 

Загальна кількість податкових платежів – 

кількість платежів з податку на прибуток 

1 2 3 4 5 

6 

7 

Країни з розвиненою економікою 

Europe & Central Asia 47,8/43,2–16,4/13,5 215/162–41/38 14/10–1/1 

1 AUT 54,6/51,7–15,1/16,8 170/166–49/47 22/12–1/1 

2 BEL 64,3/58,4–5,4/8,4 156/161–20/21 11/11–1/1 

3 CHE 29,1/28,8–8,4/9,3 63/63–15/15 24/19–2/2 

4 CZE 48,6/50,4–5,9/9,5 930/405–150/94 12/8–1/1 

5 DEU 50,8/48,8–21,6/23,2 196/218–30/41 16/9–3/2 

6 DNK 33,3/24,5–28/18,7 135/130–25/25 9/10–3/3 

7 EST 49,2/49,4–9,3/8,4 81/81–20/20 10/8–1/1 

8 ESP 62/50–23,7/13,3 298/158–36/33 8/9–1/1 

9 FRA 66,3/62,7–8,3/0,5 132/137–26/26 23/8–1/1 

10 GBR 35,7/32–21,3/19,2 105/110–25/37 8/8–1/1 

11 IRL 28,9/25,9–14,2/12,4 76/82–10/12 9/9–1/1 

12 ITA 76,2/64,8–30,8/19,5 360/269–24/39 15/14–2/2 

13 LUX 35,3/20,1–16,7/4,2 58/55–21/19 22/23–2/5 

14 NLD 43,4/41–26/20,4 180/123–40/25 9/9–1/1 

15 NOR 42/39,5–24,9/23,6 87/83–24/24 4/4–1/1 

16 PRT 44,8/41–12,5/13,6 328/275–40/63 8/8–1/1 

17 SVK 50,5/51,2–9/10,5 344/188–80/42 31/10–1/1 

18 SVN 39,2/31–14,3/12,7 260/245–90/86 22/10–1/1 

19 SWE 54,5/49,1–16,5/13,1 122/122–50/50 2/6–1/1 

East Asia & Pacific 51,3/49,5–28,9/27,5 229/218–105/96 13/13–2/2 

20 AUS 50,6/47,6–26,9/26 107/105–35/37 12/11–1/1 

21 JPN 52/51,3–30,8/28,9 350/330–175/155 13/14–2/3 

                                                             
11Складено за даними [32; 33]. 
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Продовження додатку 4 
1 2 3 4 5 

North America 35,9/32,5–26,6/16 222/153–124/66 10/10–3/2 

22 CAN 45,9/21,1–26/3,9 119/131–47/45 9/8–2/1 

23 USA 46,2/43,9–27,1/28,1 325/175–200/87 10/11–3/2 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & Central Asia 47,7/40,9–12,8/12,7 650/276–149/83 38/8–4/2 

24 GEO 38,6/16,4–14,1/14,3 387/362–140/191 29/5–4/1 

25 HUN 55,1/48,4–7,9/11,8 340/277–39/35 24/11–1/5 

26 POL 38,4/40,3–12,7/14,5 418/271–89/70 41/7–12/1 

27 RUS 51,4/47–14/8,9 448/168–160/53 22/7–1/1 

28 TUR 45,1/40,9–15,9/17,9 223/226–46/49 15/11–1/1 

29 UKR 57,3/52,2–12,2/9 2085/350–421/100 99/5–6/1 

East Asia & Pacific 48,7/43,6–21,1/15,4 476/228–136/72 45/25–7/6 

30 CHN 73,9/67,8–18,3/10,9 872/261–200/59 35/9–6/3 

31 IDN 37,3/29,7–26,6/17,2 266/234–88/75 51/54–13/13 

32 KOR 34,9/33,2–18,3/18,2 290/188–120/83 48/12–1/2 

South Asia 70,6/60,6–19,6/24,9 271/243–47/45 60/33–2/2 

33 IND 70,6/60,6–19,6/24,9 271/243–47/45 60/33–2/2 

Sub-Saharan Africa 37,1/28,8–24,2/21,7 350/200–150/100 11/7–2/1 

34 ZAF 37,1/28,8–24,2/21,7 350/200–150/100 11/7–2/1 

Latin America & 

Caribbean 
64,8/71,8–17/18 1021/896–294/251 17/8–1/1 

35 ARG 112,9/137,4–6/0 615/405–135/105 19/9–1/1 

36 BRA 69,2/69,2–21,1/24,9 2600/2600–736/736 11/10–2/2 

37 CHL 25,9/28,9–18,3/22,3 316/291–42/42 10/7–1/1 

38 MEX 51,2/51,7–22,4/25,4 552/286–264/122 27/6–1/1 
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Додаток5 

 Базові елементи оподаткування прибутку підприємств в окремих країнах світу за 2008/2014р.12 

№ Країна 

Ставка 

податку 

на  

прибу-

ток, % 

Будівлі та споруди Машини та обладнання Нематеріальні активи 

Метод  

нарахування 

амортизації 

Норма нарахування  

амортизації, % 
Метод 

нарахування  

амортизації 

Норма нарахування  

амортизації, % 
Метод  

нарахування 

амортизації 

Норма нарахування 

амортизації 

DB SL DB SL DB SL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Країни з розвиненою економікою 

Europe & 

Central Asia 
23,8/22,5 Х 5,4/5,4 3,8/3,7 Х 24,3/23,8 12,4/15,6 Х 31,7/21,7 12,5/12 

1 AUT 25/25 SL/SL 0/0 3/3 SL/SL 0/0 14,29/14,29 SL/SL 0/0 10/10 

2 BEL 33/33 
DB or SL/ 

DB or SL 
10/10 5/5 

DB or SL/ 

DB or SL 
28,57/28,57 14,29/14,29 SL/SL 0/0 20/20 

3 CHE 8,5/8,5 DB/DB 8/8 0/0 DB/DB 30/30 0/0 DB/DB 40/10 0/0 

4 CZE 21/19 CZK30/CZK30 3,3/3,3 0/0 CZK06/CZK06 16,7/16,7 0/0 SL/SL 0/0 16,7/16,7 

5 DEU 15/15 SL/SL 0/0 3/3 SL/SL 0/0 10/10 SL/SL 0/0 20/20 

6 DNK 25/24,5 SL/SL 0/0 4/4 DB/DB 25/25 0/0 SL/SL 0/0 14,29/14,29 

7 ESP 30/30 SL/SL 0/0 3/2,1 SL/SL 0/0 12/8,4 SL/SL 0/0 10/2 

8 EST 21/21 SL/SL 0/0 0/0 SL/SL 0/0 0/0 SL/SL 0/0 0/0 

9 FRA 33,3/33,3 SL/SL 0/0 5/5 
DB or SL/ 

DB or SL 
28,13/28,13 6,39/6,39 SL/SL 0/0 20/20 

1

0 
GBR 30/21 SL/SL 0/0 4/0 DB/DB 25/18 0/0 DB/DB 25/25 0/0 

1

1 
IRL 12,5/12,5 SL/SL 0/0 4/4 SL/SL 0/0 12,5/12,5 SL/SL 0/0 10/5 

1

2 
ITA 27,5/27,5 SL2/SL2 2/2 4/4 SL2/SL2 6,25/6,25 12,5/12,5 SL/SL 0/0 5/5 

1

3 
LUX 22/21 SL/SL 0/0 4/4 

DB or SL/ 

DB or SL 
30/30 8/8 SL/SL 0/0 20/20 

1

4 
NLD 25,5/25 SL/SL 0/0 2,5/2,5 SL/SL 0/0 14,29/50 SL/SL 0/0 10/10 

1

5 
NOR 28/27 DB/DB 4/4 0/0 DB/DB 20/20 0/0 SL/SL 0/0 10/10 

1

6 
PRT 25/23 SL/SL 0/0 5/5 DB/DB 35,71/35,71 0/0 SL/SL 0/0 10/10 

 

                                                             
12Складено за даними [85; 4]. 
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

7 
SVK 19/23 CZK20/CZK20 5/5 0/0 CZK06/CZK06 16,7/16,7 0/0 SL/SL 0/0 2/2 

1

8 
SVN 22/17 SL/SL 0/0 3/3 SL/SL 0/0 20/20 SL/SL 0/0 10/10 

1

9 
SWE 28/22 SL/SL 0/0 4/4 DB/DB 30/30 0/0 DB/DB 30/30 0/0 

East Asia & 

Pacific 
30/27,7 Х 0/0 3/3 Х 23,74/23,74 0/0 Х 0/0 8,75/8,75 

2

0 
AUS 30/30 SL/SL 0/0 4/4 DB/DB 28,57/28,57 0/0 SL/SL 0/0 5/5 

2

1 
JPN 30/25,5 SL/SL 0/0 2/2 DB/DB 18,9/18,9 0/0 SL/SL 0/0 12,5/12,5 

North 

America 
27,3/25 Х 4/4 2,3/2,3 Х 28,6/28,6 32,15/32,15 Х 7/7 6,7/6,7 

2

2 
CAN 19,5/15 

initialDB/ 

initialDB 
4/4 2/2 SL/SL 0/0 50/50 DB/DB 7/7 0/0 

2

3 
USA 35/35 SL/SL 0/0 2,6/2,6 

DB or SL/ 

DB or SL 
28,6/28,6 14,3/14,3 SL/SL 0/0 6,7/6,7 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & 

Central Asia 
19,8/18,5 Х 10,8/9,3 3/3,4 Х 26/22,86 18,6/21,75 Х 0/15 13,3/13,3 

2

4 
GEO 15/15 н/д/DB н/д/5 н/д/0 н/д/DB н/д/20 н/д/0 н/д/DB н/д/15 н/д/0 

2

5 
HUN 16/19 SL/SL 0/0 2/2 SL/SL 0/0 14,5/14,5 SL/SL 0/0 20/20 

2

6 
POL 19/19 SL/SL 0/0 2,5/2,5 SL/SL 0/0 10/10 SL/SL 0/0 20/20 

2

7 
RUS 24/20 SL2/SL2 13,6/13,6 3,6/3,6 

initialDB/ 

initialDB 
25,71/20 35,71/50 SL/SL 0/0 10/10 

2

8 
TUR 20/20 SL/SL 0/0 4/4 DB or SL/DB 

or SL 
28,57/28,57 14,29/14,29 SL/SL 0/0 6,66/6,66 

2

9 
UKR 25/18 DB/SL 8/0 0/5 DB/SL 24/0 

44 

4/0 

0/20 SL/SL 0/0 10/10 

East Asia & 

Pacific 
26,7/23 Х 0/0 5/5 Х 28,8/28,8 10/10 Х 12,5/12,5 10/10 

3

0 
CHN 25/25 SL/SL 0/0 5/5 SL/SL 0/0 10/10 SL/SL 0/0 10/10 

3

1 
IDN 30/25 SL/SL 0/0 5/5 DB/DB 12,5/12,5 0/0 DB/DB 12,5/12,5 0/0 

3

2 
KOR 25/20 SL/SL 0/0 5/5 DB/DB 45,1/45,1 0/0 SL/SL 0/0 10/10 

South Asia 30/30 Х 10/10 0/0 Х 15/15 0/0 Х 25/25 0/0 
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3

3 
IND 30/30 DB/DB 10/10 0/0 DB/DB 15/15 0/0 DB/DB 25/25 0/0 

Sub-

Saharan 

Africa 

34,6/28 Х 0/0 5/5 Х 40/40 20/20 Х 0/0 5/5 

3

4 
ZAF 34,6/28 SL/SL 0/0 5/5 SL2/SL2 40/40 20/20 SL/SL 0/0 5/5 

Latin 

America & 

Caribbean 

29/30 Х 0/0 3,4/3,4 Х 0/0 9/9 Х 0/0 10/10 

3

5 
ARG 35/35 SL/SL 0/0 2/2 SL/SL 0/0 10/10 SL/SL 0/0 10/10 

3

6 
BRA 34/34 SL/SL 0/0 4/4 SL/SL 0,0 10/10 SL/SL 0/0 10/10 

3

7 
CHL 17/20 SL/SL 0/0 2,5/2,5 SL/SL 0/0 6,7/6,7 SL/SL 0/0 0/0 

3

8 
MEX 28/30 SL/SL 0/0 5/5 SL/SL 0/0 10/10 SL/SL 0/0 10/10 

 

Умовні позначення: 
SL – прямолінійний метод; 

DB – метод зменшення залишкової вартості; 

DBorSL – метод зменшення залишкової вартості з переходом на прямолінійний метод; 

SL2– прямолінійний метод зі змінною ставкою; 

CZK30, CZK20, CZK06 – метод нарахування амортизації, при якому у першому році норма нарахування амортизації розраховується за 

допомогою строку нарахування амортизації та кількості років, які залишилися. Наприклад, для машин та обладнання зі строком 6 років, норма 

нарахування амортизації розраховується, як: 100/6=16,7%. Наступні роки розраховуються так: (100-16,7)*2/(6-1+1)=27,77%. 
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Додаток 6 

Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в контексті 

оподаткування прибутку підприємствв окремих країнах світу 2014-201513 

№ Країна 
Прискорена 

амортизація 

Зниження 

ставки  

податку на 

прибуток 

Податкові 

вирахування 

Податкові 

знижки 

Податкові 

кредити 

Звільнення від 

оподатку-

вання 

Податкові 

канікули 

Кількість ін-

струментів 

податкового 

регулювання 

інновацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Країни з розвиненою економікою 

Europe & Central Asia, од./% 

1 AUT     +   1 

2 BEL  + +  + +  4 

3 CHE + +     + 3 

4 CZE   +    + 2 

5 DEU        0 

6 DNK   +  +   2 

7 ESP +    + +  3 

8 EST        0 

9 FRA + +   +  + 4 

10 GBR +  +  +   3 

11 IRL +    + +  3 

12 ITA   +  +   2 

13 LUX +     +  2 

14 NLD + + +  +   4 

15 NOR     +   1 

16 PRT     +   1 

17 SVK     +  + 2 

18 SVN   +     1 

                                                             
13Складено за даними [85; 54]. 
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Продовження додатку 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 SWE      +  1 

East Asia & Pacific, од./% 

20 AUS     +   1 

21 JPN   +  +   2 

North America, од./% 

22 CAN +    +   2 

23 USA +  +  +   3 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & Central Asia, од./% 

24 GEO +    +   2 

25 HUN  + +  +   3 

26 POL   +   +  2 

27 RUS + + +  + + + 6 

28 TUR   +   +  2 

29 UKR        0 

East Asia & Pacific, од./% 

30 CHN  + +   + + 4 

31 IDN + +  +    3 

32 KOR     +   1 

South Asia, од./% 

33 IND + + +  + + + 6 

Sub-Saharan Africa, од./% 

34 ZAF +  +     2 

Latin America & Caribbean, од./% 

35 ARG + +   + +  4 

36 BRA +  +     2 

37 CHL   +  +   2 

38 MEX        0 
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Додаток7 

Тіньова економіка, темпи зростання ВВП та інфляція 

в окремих країнах світу за 2008/2014 рр.14 

№ Країна 

Тіньова  

економіка,  

% від ВВП 

Темпи зростання  

ВВП, % 

Темпи зростання 

 інфляції, % 

1 2 3 4 5 

6 

7 

Країни з розвиненою економікою 

Europe & 

Central Asia 
15,2/14 0,6/1,7 4,0/0,5 

1 AUT 8,1/8,2 1,5/0,3 

 

3,2/1,6 

2 BEL 17,5/16,2 1,0/1,1 

 

4,5/0,3 

3 CHE 7,9/6,5 2,3/н/д 

 

2,4/0,0 

4 CZE 16,6/15,1 2,7/2,0 

 

6,4/0,3 

5 DEU 14,2/12,2 1,1/1,6 

 

2,6/0,9 

6 DNK 13,9/12 -0,7/1,1 

 

 

3,4/0,6 

7 EST 29/26,2 -5,3/2,1 

 

10,4/-0,1 

4,1/-0,1 

 
8 ESP 19,3/18,2 1,1/1,4 

 

 

4,1/-0,1 

9 FRA 11,8/12,3 0,2/0,2 

 

3,6/1,5 

10 GBR 10,1/9,4 -0,3/2,6 

 

2,8/0,5 

 11 IRL 12,2/11,3 -2,6/4,8 

 

4,1/0,2 

12 ITA 21,4/20,6 -1,0/-0,4 

 

3,4/0,2 

13 LUX 8,5/8,3 0,5/н/д 

 

3,4/0,6 

14 NLD 9,6/9 2,1/0,9 

 

2,5/1,0 

15 NOR 14,7/13 0,4/2,2 

 

3,8/2,0 

16 PRT 18,7/17,7 0,2/0,9 

 

2,6/-0,3 

17 SVK 16/14,1 5,4/2,4 

 

4,6/-0,1 

18 SVN 24/23,3 3,3/2,6 

 

5,7/0,2 

19 SWE 14,9/13,2 -0,6/2,3 

 

3,4/-0,2 

East Asia & 

Pacific 
9,7/9,4 0,25/0,1 2,9/2,6 

20 AUS 10,6/10,3 1,5/0,3 

 

4,4/2,5 

21 JPN 8,8/8,4 -1,0/-0,1 

 

1,4/2,7 

North America 9,5/8,1 0,5/2,5 3,1/1,8 

22 CAN 12/10,3 1,2/2,5 

 

2,4/1,9 

23 USA 7/5,9 -0,3/2,4 3,8/1,6 

Країни з емерджентною економікою та економікою, що розвивається 

Europe & 

Central Asia 
43,2/28,4 2,6/1,4 11,7/5,3 

24 GEO* 72,5/22 2,3/4,8 

 
10,0/3,1 

25 HUN 23/21,9 0,9/3,6 

3,9/3,4 

 

6,1/-0,2 

26 POL 25,3/23,3 3,9/3,4 

 

4,3/0,1 

14,1/7,8 27 RUS* 52/н/д 5,2/0,6 

 
14,1/7,8 

28 TUR 28,4/27,8 0,7/2,9 

 
10,4/8,9 

29 UKR* 58,1/47 2,3/-6,8 

 
25,2/12,2 

East Asia & 

Pacific 
21,5/н/д 7,8/6,2 6,8/3,2 

30 CHN* 14,3/н/д 9,6/7,4 

 
5,9/2,0 

31 IDN* 20,9/н/д 6,0/5,0 

 
9,8/6,4 

                                                             
14Складено за даними [38; 39; 14; 21]. 
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Продовження додатку 7 
1 2 3 4 5 

32 KOR* 29,4/н/д н/д/н/д 4,7/1,3 

South Asia 25,6/н/д 3,9/7,4 

 
8,4/6,4 

33 IND* 25,6/н/д 3,9/7,4 

 
8,4/6,4 

Sub-Saharan 

Africa 
31,7/н/д 3,2/1,5 

 
11,5/6,4 

34 ZAF* 31,7/н/д 3,2/1,5 

 
11,5/6,4 

Latin America & 

Caribbean 
30,8/н/д 3,2/1,2 5,4/4,9 

35 ARG* 27,8/н/д 3,1/0,5 

 
н/д/н/д 

36 BRA* 43/н/д 5,0/0,1 

 
5,7/6,3 

37 CHL* 21,1/н/д 3,3/1,9 

 
н/д/4,4 

38 MEX* 31,1/н/д 1,4/2,1 

 
5,1/4,0 
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Додаток 815 

Результатирозрахунків нейтральних норм податкової амортизації в умовах інфляції для групи 2 

𝛿𝑒=0,0313 

i 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

r 

0,005 0,0313 0,0942 0,1571 0,2200 0,2830 0,3459 0,4088 0,4717 0,5346 0,5975 0,6604 0,7233 0,7863 0,8492 0,9121 0,9750 1,0379 1,1008 1,1637 1,2266 1,2896 

0,010 0,0313 0,0629 0,0945 0,1261 0,1578 0,1894 0,2210 0,2526 0,2842 0,3158 0,3474 0,3790 0,4107 0,4423 0,4739 0,5055 0,5371 0,5687 0,6003 0,6319 0,6636 

0,015 0,0313 0,0525 0,0737 0,0948 0,1160 0,1372 0,1584 0,1796 0,2007 0,2219 0,2431 0,2643 0,2855 0,3066 0,3278 0,3490 0,3702 0,3914 0,4125 0,4337 0,4549 

0,020 0,0313 0,0473 0,0632 0,0792 0,0952 0,1111 0,1271 0,1430 0,1590 0,1750 0,1909 0,2069 0,2229 0,2388 0,2548 0,2707 0,2867 0,3027 0,3186 0,3346 0,3506 

0,025 0,0313 0,0441 0,0570 0,0698 0,0826 0,0955 0,1083 0,1211 0,1340 0,1468 0,1596 0,1725 0,1853 0,1981 0,2110 0,2238 0,2366 0,2495 0,2623 0,2751 0,2880 

0,030 0,0313 0,0420 0,0528 0,0635 0,0743 0,0850 0,0958 0,1065 0,1173 0,1280 0,1388 0,1495 0,1603 0,1710 0,1817 0,1925 0,2032 0,2140 0,2247 0,2355 0,2462 

0,035 0,0313 0,0406 0,0498 0,0591 0,0683 0,0776 0,0868 0,0961 0,1053 0,1146 0,1239 0,1331 0,1424 0,1516 0,1609 0,1701 0,1794 0,1886 0,1979 0,2072 0,2164 

0,040 0,0313 0,0394 0,0476 0,0557 0,0639 0,0720 0,0801 0,0883 0,0964 0,1045 0,1127 0,1208 0,1290 0,1371 0,1452 0,1534 0,1615 0,1696 0,1778 0,1859 0,1941 

0,045 0,0313 0,0386 0,0458 0,0531 0,0604 0,0676 0,0749 0,0822 0,0894 0,0967 0,1040 0,1113 0,1185 0,1258 0,1331 0,1403 0,1476 0,1549 0,1621 0,1694 0,1767 

0,050 0,0313 0,0379 0,0444 0,0510 0,0576 0,0642 0,0707 0,0773 0,0839 0,0905 0,0970 0,1036 0,1102 0,1167 0,1233 0,1299 0,1365 0,1430 0,1496 0,1562 0,1628 

0,055 0,0313 0,0373 0,0433 0,0493 0,0553 0,0613 0,0673 0,0733 0,0793 0,0853 0,0913 0,0973 0,1033 0,1094 0,1154 0,1214 0,1274 0,1334 0,1394 0,1454 0,1514 

0,060 0,0313 0,0368 0,0424 0,0479 0,0534 0,0589 0,0645 0,0700 0,0755 0,0811 0,0866 0,0921 0,0977 0,1032 0,1087 0,1142 0,1198 0,1253 0,1308 0,1364 0,1419 

0,065 0,0313 0,0364 0,0416 0,0467 0,0518 0,0569 0,0621 0,0672 0,0723 0,0775 0,0826 0,0877 0,0928 0,0980 0,1031 0,1082 0,1134 0,1185 0,1236 0,1287 0,1339 

0,070 0,0313 0,0361 0,0409 0,0457 0,0504 0,0552 0,0600 0,0648 0,0696 0,0744 0,0791 0,0839 0,0887 0,0935 0,0983 0,1031 0,1079 0,1126 0,1174 0,1222 0,1270 

0,075 0,0313 0,0358 0,0403 0,0448 0,0492 0,0537 0,0582 0,0627 0,0672 0,0717 0,0762 0,0806 0,0851 0,0896 0,0941 0,0986 0,1031 0,1076 0,1121 0,1165 0,1210 

0,080 0,0313 0,0355 0,0398 0,0440 0,0482 0,0524 0,0567 0,0609 0,0651 0,0693 0,0736 0,0778 0,0820 0,0862 0,0905 0,0947 0,0989 0,1031 0,1074 0,1116 0,1158 

0,085 0,0313 0,0353 0,0393 0,0433 0,0473 0,0513 0,0553 0,0593 0,0633 0,0673 0,0713 0,0752 0,0792 0,0832 0,0872 0,0912 0,0952 0,0992 0,1032 0,1072 0,1112 

0,090 0,0313 0,0351 0,0389 0,0427 0,0465 0,0503 0,0540 0,0578 0,0616 0,0654 0,0692 0,0730 0,0768 0,0806 0,0844 0,0882 0,0920 0,0957 0,0995 0,1033 0,1071 

0,095 0,0313 0,0349 0,0385 0,0421 0,0457 0,0493 0,0529 0,0566 0,0602 0,0638 0,0674 0,0710 0,0746 0,0782 0,0818 0,0854 0,0890 0,0926 0,0962 0,0998 0,1035 

0,100 0,0313 0,0347 0,0382 0,0416 0,0451 0,0485 0,0520 0,0554 0,0588 0,0623 0,0657 0,0692 0,0726 0,0761 0,0795 0,0829 0,0864 0,0898 0,0933 0,0967 0,1002 

 

  

                                                             
15Розраховано автором в рамках дослідження [59]. 



108 

Додаток 9 

Результати розрахунків нейтральних норм податкової амортизації в умовах інфляції для групи 5*16 

𝛿𝑒=0,1106 

i 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

r 

0,005 0,1106 0,3329 0,5552 0,7775 0,9998 1,2221 1,4444 1,6667 1,8890 2,1114 2,3337 2,5560 2,7783 3,0006 3,2229 3,4452 3,6675 3,8898 4,1121 4,3344 4,5567 

0,010 0,1106 0,2223 0,3340 0,4457 0,5574 0,6691 0,7808 0,8925 1,0042 1,1160 1,2277 1,3394 1,4511 1,5628 1,6745 1,7862 1,8979 2,0096 2,1213 2,2330 2,3447 

0,015 0,1106 0,1854 0,2603 0,3351 0,4100 0,4848 0,5596 0,6345 0,7093 0,7842 0,8590 0,9338 1,0087 1,0835 1,1584 1,2332 1,3080 1,3829 1,4577 1,5325 1,6074 

0,020 0,1106 0,1670 0,2234 0,2798 0,3362 0,3926 0,4490 0,5054 0,5618 0,6183 0,6747 0,7311 0,7875 0,8439 0,9003 0,9567 1,0131 1,0695 1,1259 1,1823 1,2387 

0,025 0,1106 0,1559 0,2013 0,2466 0,2920 0,3373 0,3827 0,4280 0,4734 0,5187 0,5641 0,6094 0,6548 0,7001 0,7454 0,7908 0,8361 0,8815 0,9268 0,9722 1,0175 

0,030 0,1106 0,1486 0,1865 0,2245 0,2625 0,3005 0,3384 0,3764 0,4144 0,4524 0,4903 0,5283 0,5663 0,6042 0,6422 0,6802 0,7182 0,7561 0,7941 0,8321 0,8701 

0,035 0,1106 0,1433 0,1760 0,2087 0,2414 0,2741 0,3068 0,3395 0,3722 0,4050 0,4377 0,4704 0,5031 0,5358 0,5685 0,6012 0,6339 0,6666 0,6993 0,7320 0,7647 

0,040 0,1106 0,1394 0,1681 0,1969 0,2256 0,2544 0,2831 0,3119 0,3406 0,3694 0,3982 0,4269 0,4557 0,4844 0,5132 0,5419 0,5707 0,5995 0,6282 0,6570 0,6857 

0,045 0,1106 0,1363 0,1620 0,1877 0,2133 0,2390 0,2647 0,2904 0,3161 0,3418 0,3674 0,3931 0,4188 0,4445 0,4702 0,4959 0,5215 0,5472 0,5729 0,5986 0,6243 

0,050 0,1106 0,1338 0,1571 0,1803 0,2035 0,2267 0,2500 0,2732 0,2964 0,3196 0,3429 0,3661 0,3893 0,4125 0,4358 0,4590 0,4822 0,5054 0,5287 0,5519 0,5751 

0,055 0,1106 0,1318 0,1530 0,1742 0,1955 0,2167 0,2379 0,2591 0,2803 0,3015 0,3228 0,3440 0,3652 0,3864 0,4076 0,4288 0,4500 0,4713 0,4925 0,5137 0,5349 

0,060 0,1106 0,1301 0,1497 0,1692 0,1888 0,2083 0,2278 0,2474 0,2669 0,2865 0,3060 0,3255 0,3451 0,3646 0,3842 0,4037 0,4232 0,4428 0,4623 0,4818 0,5014 

0,065 0,1106 0,1287 0,1468 0,1650 0,1831 0,2012 0,2193 0,2374 0,2556 0,2737 0,2918 0,3099 0,3281 0,3462 0,3643 0,3824 0,4005 0,4187 0,4368 0,4549 0,4730 

0,070 0,1106 0,1275 0,1444 0,1613 0,1782 0,1951 0,2120 0,2289 0,2458 0,2628 0,2797 0,2966 0,3135 0,3304 0,3473 0,3642 0,3811 0,3980 0,4149 0,4318 0,4487 

0,075 0,1106 0,1265 0,1423 0,1582 0,1740 0,1899 0,2057 0,2216 0,2374 0,2533 0,2691 0,2850 0,3008 0,3167 0,3325 0,3484 0,3642 0,3801 0,3959 0,4118 0,4277 

0,080 0,1106 0,1255 0,1405 0,1554 0,1703 0,1853 0,2002 0,2151 0,2300 0,2450 0,2599 0,2748 0,2898 0,3047 0,3196 0,3346 0,3495 0,3644 0,3794 0,3943 0,4092 

0,085 0,1106 0,1247 0,1388 0,1530 0,1671 0,1812 0,1953 0,2094 0,2235 0,2377 0,2518 0,2659 0,2800 0,2941 0,3082 0,3224 0,3365 0,3506 0,3647 0,3788 0,3930 

0,090 0,1106 0,1240 0,1374 0,1508 0,1642 0,1776 0,1910 0,2044 0,2178 0,2312 0,2445 0,2579 0,2713 0,2847 0,2981 0,3115 0,3249 0,3383 0,3517 0,3651 0,3785 

0,095 0,1106 0,1233 0,1361 0,1488 0,1616 0,1743 0,1871 0,1998 0,2126 0,2253 0,2381 0,2508 0,2636 0,2763 0,2891 0,3018 0,3146 0,3273 0,3401 0,3528 0,3656 

0,100 0,1106 0,1228 0,1349 0,1471 0,1593 0,1714 0,1836 0,1958 0,2079 0,2201 0,2323 0,2444 0,2566 0,2688 0,2809 0,2931 0,3053 0,3174 0,3296 0,3418 0,3539 

*Темним кольором виділені норми, які перевищують 1. Це відповідає ситуації, при якій вже в перший період має бути списана сума більша, 

ніж первинна вартість основних засобів. 

                                                             
16Розраховано автором в рамках дослідження [59]. 


