
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 

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

 

Методи дослідження – загальнонаукові методи аналізу і синтезу, 

індукції 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 

оцінки інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

промислових підприємств в рамках оподаткування прибутку підприємств; 

обґрунтування 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 

положення податкового стимулювання інноваційного розвитку промисловості 

та економіки в цілому, в тому числі в сфері НДДКР; 

узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації податкової 

політики щодо стимулювання інноваційного розвитку економіки в сфері 

НДДКР, а також промисловості в рамках оподаткування прибутку 

підприємств; 

проаналізовано переваги і недоліки проведення такої політики у країнах 

з розвиненою економікою, а також з емерджентною економікою та 

економікою, 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 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в рамках 

оподаткування прибутку підприємств; 

обґрунтовано рекомендації по удосконаленню структури податкової 

системи в Україні та системи оподаткування прибутку підприємств з позиції 

стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових 

підприємств в Україні. 

 



Сфера практичного використання результатів – на рівні центральних 

та місцевих органів влади, наукових установ та інших організацій та 

підприємств 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 

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ, ЕВОЛЮЦІЙНА ЕКОНОМІКА 

 


