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СЛАЙД 1 

 
 



СЛАЙД 2 

Показники Роки 

2010 2015 

Кількість промислових підприємств, що 

займалися інноваційною діяльністю 

1462 824 

Кількість промислових підприємств, які 

впроваджували інновації 

1217 723 

Кількість промислових підприємств, на 

яких впроваджували інноваційні процеси 

522 400 

Кількість промислових підприємств, де 

впроваджували інноваційні види 

продукції 

615 414 

Кількість промислових підприємств, які 

реалізували інноваційну продукцію 

964 570 

Динаміка основних показників інноваційної  

діяльності промислових підприємств в Україні 



СЛАЙД 3 

Складові визначення терміна  

«публічно-приватне партнерство в сфері  

інноваційного розвитку промисловості» 



СЛАЙД 4 

Фінансові механізми підтримки розвитку малого  

інноваційного підприємництва в країнах світу 

Країни Фінансові механізми  

Німеччина Податкові пільги для створення фондів ризикового капіталу (до 50%), 

цільові безоплатні субсидії, дотації, оплата витрат на технічну 

експертизу, пільгові кредити, система страхування кредитів, 

прискорена амортизація, цільові банківські кредити 

Великобританія Субсидії, списання витрат на НДДКР на собівартість продукції 

(послуг), податкові пільги для малих підприємств, що займаються 

дослідженнями і розробками (150% від витрат на дослідження і 

розробки) 

Бельгія Знижки на прибуток у розмірі капіталовкладень у нове устаткування, 

знижки з податку на прибуток у розмірі витрат на НДВКР 

Франція Дотації, субсидії, довгострокові позики, податкові кредити, кредитні 

гарантії, пільгове оподаткування 

США Інвестиційний податковий кредит, пільговий режим амортизаційних 

відрахувань, субсидії, пільгове оподаткування, цільові асигнування з 

бюджету, списання витрат на НДДКР, пов’язаних з основною 

виробничою і торгівельною діяльністю, із суми оподаткованого доходу 

Канада Позички на пільгових умовах, субсидії, технічна допомога, податковий 

кредит, пільгове оподаткування 

Японія Пільгові кредити, субсидії, пільгове оподаткування 



СЛАЙД 5 

Механізми Країни 

Пряме фінансування (50% витрат на створення нової продукції та технології ) США, Франція 

Вилучення витрат на НДДКР, пов’язаних з основною виробничою і 

торгівельною діяльністю, із суми доходу, який оподатковується 

США 

Інвестиційний податковий кредит (зменшення податку на прибуток на 6–10% 

загальної вартості інвестицій в устаткування) 

США 

Надання безповоротних позик (50% витрат на впровадження інновацій) Німеччина 

Надання позик без виплати відсотків Швеція 

Зменшення податку на прибуток для венчурних фірм (25%) Великобританія 

Пільговий податок на прибуток венчурних фірм (30%) Японія 

Пільгові кредити на технологічні нововведення (50% суми кредиту видається 

протягом реалізації програми модернізації і до 30% на її завершальній стадії) 

Італія 

Списання витрат на НДДКР на собівартість продукції (послуг) Великобританія 

Субсидії на проведення досліджень з розроблення нових видів продукції або 

технологій (75% витрат фірм, на яких зайнято до 50 осіб) 

Великобританія 

Субсидії малим і середнім підприємствам добувної та обробної промисловості 

на закупівлю та лізинг ЕОМ (25–32% від вартості ЕОМ) 

Італія 

Відшкодування витрат на нововведення згідно з державними програмами із 

субсидування малим інноваційним фірмам 

Великобританія 

Податковий кредит на приріст витрат на НДДКР (25% приросту витрат компаній 

на НДДКР порівняно з рівнем минулого року) 

Франція 

Дотації малим підприємствам на інвестування у НДДКР під час придбання 

патентів і рухомого майна, а також на час вкладень у нерухоме майно, що 

використовується для НДДКР (20% вартості придбаного або утвореного майна) 

Німеччина 

Податкова знижка на приватні інвестиції в НДДКР (20%) Японія 

Пільгові кредити венчурним фондам (5–6% річних) Японія 

Механізми стимулювання розвитку  

інноваційного підприємництва в Україні 



СЛАЙД 6 

Динаміка кількості КУА та ІСІ в Україні 

Роки 
Кількість 

КУА 

Загальна 

кількість ІСІ 

Кількість 

визнаних ІСІ 

Кількість ІСІ 

на одну КУА 

2007 334 834  577 2,50 

2008 409 1243 888 3,04 

2009 380 1202 985 3,16 

2010 339 1226 1095 3,62 

2011 341 1451 1125 4,26 

2012 353 1544 1222 4,37 

2013 347 1604 1250 4,62 

2014 336 1569 1188 4,70 

2015 313 1565 1147 5,00 



СЛАЙД  7 

Чинники, що мають негативний вплив на ефективність розвитку 

інституціонального середовища венчурної діяльності в Україні 



СЛАЙД 8 

Пропозиції щодо вдосконалення концесійного механізму  

реалізації інноваційних проектів у вугільній галузі України 



СЛАЙД 9 

Структура джерел фінансування підприємств  

добувної промисловості, % 

Джерела фінансування Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 

Державний бюджет 0,1 12,9 1,3 – – 

Власні кошти підприємств 94,5 67,0 83,2 99,4 98,6 

Вітчизняні інвестори 1,9 18,9 14,6 – – 

Кредити 3,5 1,1 0,9 0,6 0,5 

Інші джерела – – – – 0,9 

Складено за інформаційними даними Міністерства енергетики  

та вугільної промисловості України. 



СЛАЙД 10 

Шляхи активізації інноваційного розвитку 

вітчизняної вугільної галузі 



СЛАЙД 11 



СЛАЙД 12 



СЛАЙД 13 



Дякую за увагу! 


