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РЕФЕРАТ 
 

 Звіт про НДР: 104 с., 6 рис., 77 джерел, 10 додатків. 
 
Об’єкт дослідження – сукупність фінансово-економічних відносин в 

умовах інвестиційно-інноваційного стимулювання діяльності промислових 
підприємств. 

 

Мета роботи – дослідження та розвиток теоретичних положень щодо 
податкового стимулювання інноваційного розвитку підприємств промислово-
сті з використанням принципів еволюційної економіки. 

 

Методи дослідження – загальнонаукові методи аналізу і синтезу, індук-
ції та дедукції, системний підхід, методи факторного та порівняльного аналізу. 

 

Головним результатом дослідження є розробка теоретичних положень 
щодо податкового регулювання інноваційного розвитку економіки і стимулю-
вання інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, обґру-
нтування концептуальних засад і етапів реформування системи оподаткування 
прибутку в контексті стимулювання НДДКР та інноваційного розвитку про-
мислових підприємств, визначення доцільності і напрямків подальшого розви-
тку системи оподаткування підприємств в Україні на основі застосування ево-
люційного підходу. 

 

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; 

визначено принципи формування та реалізації податкової політики в 
сфері стимулювання інноваційного розвитку промисловості в України в рам-
ках оподаткування прибутку підприємств; 

обґрунтовано доцільність використання принципів еволюційної еконо-
міки щодо дослідження впливу податкових стимулів на інвестиційно-іннова-
ційний розвиток економіки. 

 

Сфера практичного використання результатів – на рівні органів цент-
ральної та місцевої влади як практичні рекомендації по вдосконаленню пода-
ткової політики України. 
 

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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