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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні та динамічні зв'язки, які виникають внаслідок

взаємодії інноваційної економіки та податкової системи в
Україні обумовлюють вирішення питань ефективності інсти*
туційного забезпечення. З огляду на особливість інновац*
ійної економіки реагувати на зміни у державній політиці
країни, період становлення може бути тривалим. Зміни в
нормативно*правовому руслі миттєво і напряму не призво*
дить до змін в інноваційній економіці. Саме тому питання
ефективного законодавчого забезпечення в сфері інновацій
особливо актуалізувалися.

Інноваційна економіка характеризуються певними обо*
в'язковими принциповими ознаками: високий рівень розвит*
ку освіти та науки [1]; велика частка інноваційних
підприємств (понад 60—80%) та інноваційної продукції ви*
сокий індекс економічної свободи [2]; 4—6*ті технологічні
уклади економіки; висока вартість та якість людського кап*
італу; заміщення капіталів; висока конкурентоздатність то*
варі та послуг у сфері інновацій; висока і конкурентоспро*
можна якість життя.

За вищепереліченими принциповими ознаками іннова*
ційної економіки, українську економіку не можна віднести
до такої. В Україні частка підприємств, що займалися інно*
ваціями у 2014 році становила 16,1% [3]. У промислово роз*
винутих країнах видатки на освіту на всіх рівнях державно*
го сектору, як правило, становлять від 4,5 до 7 % ВВП.
Відносний показник України відповідає загально — світовій
тенденції та складає 5,3 % [4]. В Україні переважають третій
і четвертий технологічні уклади, а це означає що економіка
залишається на індустріальному етапі, а тому відстає від
розвинених країн на технологічну епоху. На розвиток осв*
іти, науки, медицини в Україні спрямовуються обмежені
обсяги фінансових ресурсів, що не сприяє накопиченню
людського капіталу

Є лише певні зрушення та початкові елементи станов*
лення інноваційної економіки України. Саме тому, необхі*
дно зосередити увагу на тих заходах державного регулю*
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вання, які матимуть не лише тактичні, але й стратегічні зна*
чення для становлення інноваційної економіки.

Перешкодами сталого економічного розвитку та фор*
мування інноваційної економіки в Україні є:

— неспроможність ринкової економіки ефективно про*
тидіяти екстерналіям (відсутність ринкового саморегулю*
ючого механізму);

— нелегальне та непропорційне нагромадження капі*
талів;

— відсутність прозорості у веденні господарської діяль*
ності, яка спричинена поглибленим процесом корумпова*
ності більшості прошарків суспільства;

— відсутність реальних стимулів працювати "по*біло*
му".

Потягом останніх десяти років податкова політика Ук*
раїни була спрямована на вирішення конкретних економіч*
них завдань та проблем. Це, зокрема, обмеження росту цін
та інфляції, подолання кризи платежів, укріплення грошо*
вого обігу. Ці заходи повинні були забезпечити захист внут*
рішнього ринку, створення умов для розвитку здорової кон*
куренції, здійснити реальну допомогу в становленні та роз*
витку малого бізнесу, підвищити рівень правової свідомості
та культури суспільства. З огляду на нинішню складне пол*
ітичне, соціально*економічне становище в Україні пробле*
ми досі є невирішеними, а ситуація із стабілізації економіки
тільки погіршується.

Таким чином, податкова система потребує реформуван*
ня. Класифікувати домінанти змін податкової системи мож*
на за такими ознаками: в залежності від встановлених дер*
жавних пріоритетів; з використання економічних, соціаль*
них, політичних та культурно*історичних особливостей; за
рівнем та структурою оподаткування; за напрямом оптимі*
зації податкового регулювання; в залежності від специфіки
сфер діяльності галузей та регіонів.

Будь*які реформи мають бути адаптованими не лише до
загальносвітових тенденцій, але й гармонізуватися з внутр*
ішніми особливостями країни, історичний шлях якої пови*
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нен прийматися до уваги. Україна є постсоціалістичною
країною, яка йде шляхом ринкових перетворень. За період
незалежності процес становлення ринкової економіки йде
досить складно. Кризові явища в економіці змушують вирі*
шувати першочергові завдання із стабілізації економіки, яка
є лише тимчасовими. Реформування це тривалий і складний
процес, результатом якого мають бути: підвищення основ*
них макроекономічних показників, зростання соціально*
економічного розвитку та підвищення параметрів якості
життя населення.

Домінанти змін податкової системи визначаються
деякими її особливостями. Так, в Україні податкова си*
стема характеризується: середнім, в порівнянні з краї*
нами ЄС та світовими лідерами, рівнем податкового тя*
гаря суб'єктів господарювання; структура податкових

надходжень до бюджету характеризується більшою
питомою вагою непрямих податків над прямими; надход*
ження соціальних відрахувань; висока (близько 70%)
частка податкових надходжень у бюджету, що свідчить
про високий рівень податкового навантаження на еко*
номіку. Перш ніж збалансувати співвідношення прямих
та непрямих податків у доході державного бюджету не*
обхідно вирішити питання відшкодування податку на
додану вартість (ПДВ). При цьому, підвищення ставки
податку на прибуток та податок з доходів фізичних осіб
(ПДФО) може стати значним антистимулюючим факто*
ром. Необхідно визначити оптимальне співвідношення
прямих та непрямих податків, і очевидним кроком має
бути зменшення податкового навантаження на непрямі
податки: ПДВ, акцизи, мито.

Таблиця 1. Законодавче забезпечення України у сфері інновацій

Джерело: складено автором за [5].
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Напрями оптимізації податкового стимулювання інно*
ваційної економіки стосуються: врегулювання податково*
го, фінансового та бухгалтерського обліку суб'єктів госпо*
дарювання; протидія тінізації та відмиванню доходів насе*
лення; зменшення податкового тиску з боку контролюючих
органів; зниження вартості адміністрування податків
(кількісна та якісна оптимізація кадрового складу та струк*
тури органів ДПС України); зміна процентних ставок основ*
них бюджетоутворюючих податків; зменшення кількості по*
датків та зборів; адаптація податкового законодавства до
умов ЄС; розробка ефективного інструментарію податко*
вого регулювання (податкових стимулів, а не пільг).

Враховуючи те, що в Україні досить високий потенціал
ресурсного забезпечення та вигідні географічні й геополі*
тичні переваги, необхідно працювати над реформами, які
піднімуть загальний соціально*економічний стан на якісно
новий рівень. Перспективним є розвиток не лише промис*
ловості та сільського господарства, але й актуалізація сфе*
ри послуг за вектором загальносвітового науково*техніч*
ного прогресу. Сфера інновацій є домінантною складовою
у податковому реформуванні.

Законодавче забезпечення стимулювання інноваційної
економіки України представлене у таблиці 1.

Розвиток найважливіших напрямів інноваційної діяль*
ності має забезпечуватися завдяки реалізації відповідних
державних програм. На сьогодні в Україні реалізовується
низка державних програм у сфері інноваційного розвитку,
наведених у таблиці 2.

На сьогоднішній день, в Україні закріплена законодав*
чо реалізація державних програм у сфері інновацій, які вик*
ладено у таблиці.

Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питан*
ня оптимізації державних цільових програм і національних
проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів Ук*
раїни" від 5 березня 2014 р. № 71 затверджений перелік дер*
жавних цільових програм, які припиняються достроково, у
тому числі зазначені у таблиці(*). Реалізація державних
програм у сфері інноваційної діяльності у промисловості
унеможливлюється через відсутність державного фінансу*
вання та ефективних механізмів залучення коштів приват*
них інвесторів.

З огляду на чинне законодавство України у сфері дер*
жавного, і в тому числі податкового регулювання інновац*
ійного розвитку, можна стверджувати, що є певні кроки на
шляху становлення інноваційної економіки. Єдиною пробле*
мою є недостатня реалізація формально встановленого за*
конодавчого забезпечення. З цією думкою погоджуються і
міжнародні експерти [6] .

ВИСНОВКИ
Інституційне забезпечення змін податкової системи у

становленні інноваційної економіки України не має стиму*
люючого впливу. Реалізації ключових напрямів інновацій*
ного розвитку, визначених у низці законодавчих та норма*
тивно*правових документів у сфері інноваційного розвит*

ку перешкоджають: неузгодженість та фрагментарність дер*
жавної політики; недостатнє фінансування відповідних дер*
жавних програм, наукової та науково*технічної діяльності
в Україні; відсутність організаційної та фінансової підтрим*
ки інноваційних підприємств; відсутність ефективної сис*
теми контролю за інноваційною діяльністю та коригування
інноваційної політики. Загалом всі ці процеси не можуть
відбуватися самостійно без подолання корупційної складо*
вої, яка є основною перешкодою.

Формування інституційного середовища для реалізації
інноваційної моделі розвитку України має охоплювати сис*
тематизацію законодавства у сферах науково*технічної та
інноваційної діяльності, розроблення та реалізацію науко*
во*технічних, інноваційних цільових програм і програм мо*
дернізації виробництва, а також забезпечення виконання
законодавства у сферах науково*технічної та інноваційної
діяльності.
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Таблиця 2. Законодавче забезпечення реалізації програм у сфері інновацій

Джерело: складено автором за [5].
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