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Постановка проблеми. Для ефективного функціонування наукової та інноваційної сфер, держава
формулює цілі, принципи та пріоритети в цій галузі.
При цьому необхідно враховувати різницю між науково-технічною та інноваційною політикою держави.
У першому випадку держава націлена на отримання
новітніх наукових знань та їх реалізацію за допомогою сучасної техніки і технологій. Мета інноваційної
політики – створення і споживання інновацій, здатних задовольнити особисті та суспільні потреби.
На державному рівні інноваційна політика здійснюється за трьома напрямками: 1) планування –
постановка цілей і завдань на основі пріоритетів
інноваційного розвитку; 2) програмування – розробка, створення та реалізація державних науковотехнічних та інноваційних програм; 3) регулювання
інноваційної політики державою за допомогою прямих і непрямих методів.

Напрямок науково-технічних знань функціонально залежить від інституційного оточення
суб'єктів інноваційної діяльності. Державна політика стимулює інноваційні процеси в економіці, які
чинять вплив на загальне соціально-економічне становище країни. Для регулювання інноваційної сфери
держава формулює цілі, принципи та пріоритети
регуляторної політики.
Відсутність в Україні на рівні закону регламентації створення, організаційно-правових форм, важелів
державної підтримки інноваційного розвитку зумовлює актуальність аналізу відповідного закордонного
досвіду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий
внесок у теорію і практику регулювання інноваційного розвитку здійснили зарубіжні науковці-економісти: М.С. Айрапетян [1], Б. Вітрок [14], М. Вольф
[15], А.А. Динкіна [8], Р. Солов [13] П. Шапіра [12]
Випуск 21. Частина 2. 2016

Науковий вісник Херсонського державного університету
в дослідженнях яких вбачається ґрунтовний аналіз ведення інноваційної політики із застосування
наукових досліджень на національному та наднаціональному рівнях. Щодо наукових трудів вітчизняних вчених слід відзначити: В.С. Білозубенко [5],
В. Геєця [6], М. Єрмошенка, С. Єрохіна [9], котрі
розглядають використання синергетичного підходу
для інноваційного розвитку економіки країни.
Постановка завдання. Дослідити національні
заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності
в розвинутих країнах світу та оцінити можливість
використання зарубіжної практики в поточних соціально-економічних умовах розвитку країни; здійснити моніторинг основних проблеми переходу української економіки на інноваційний тип розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна політика на сучасному етапі розвитку в провідних країнах світу виконує фундаментальну функцію із забезпечення стійкого соціально-економічного
піднесення і підтримку високої національної конкурентоспроможності. У даному дослідженні узагальнено практику розробки та реалізації національної
інноваційної політики в країнах, що є гегемонами
світового інноваційного розвитку. Дані країни впродовж тривалого часу зберігали провідні позиції в
інноваційному розвитку або здобули епохальних
досягнень у цій галузі за короткий час, акумулювали вагомий досвід регулювання та інтенсифікації
інноваційної діяльності за різних економічних умов
та змогли реалізувати національні моделі організації
інноваційного процесу. Використовуючи цей досвід,
чимало країн світу істотно підняли ефективність
національної інноваційної діяльності і домоглися
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помітних результатів у формуванні інноваційних
моделей розвитку.
У світовій практиці найбільш розповсюджені такі
важелі стимулювання інноваційного розвитку:
• можливість отримання податкових кредитів на
дослідницьку й інвестиційну діяльність (так звані
«податкові канікули» , що стосуються затрат на
інноваційні цілі);
• скорочення оплати податків на приріст інноваційних витрат;
• відстрочка податкових платежів впродовж тривалого періоду на прибуток, здобутий від виконання
інноваційних проектів;
• надання податкових пільг на дивіденди юридичних й фізичних суб'єктів, які були отримані по
акціям від здійснення інноваційної діяльності;
• застосування податкових пільг на прибуток від
виконання замовлених і спільних НДДКР;
• взаємозв'язок надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних проектів;
• зменшення податкової ставки на прибуток, здобутий від застосовування ноу-хау, патентів, дозволів
й інших нематеріальних активів, включно з інтелектуальною власністю;
• скорочення податку на прибуток на суму вартості приладів й обладнання, для вищих навчальних
закладів, науково-дослідних інститутів інших інноваційних установ;
• вирахування з податків на прибуток внесків до
благодійних фондів, і фінансова підтримка інновацій;
• зарахування частки прибутку інноваційної
компанії на спеціальні рахунки з наступним пільгоТаблиця 1

Загальна структура державного стимулювання інноваційної діяльності в країнах світу
Країна

Схеми регуляторної політики в сфері R&D*
Дозволяє
знизити
витрати
на
R&D*
на 25%
Австралія
Додаткове зниження витрат на 75% на R&D, яке перевищує базовий обсяг витрат в минулому році.
Пропонується постійний податковий кредит у 20% на R&D.
Канада
Уряди провінцій пропонують різноманітні заходи із сприяння R&D – діяльності (наприклад, кредити,
які відшкодовуються).
Китай
Пропонує підприємствам з іноземними інвестиціями 50% заниження витрат на R&D.
Дозволяє отримати 40%-ий кредит на R&D витрати як надлишок середніх витрат на R&D за два попеФранція
редніх роки або 10%-ий прямий кредит на обсяг витрат на R&D.
Компанії, які провадять наукові дослідження та розробки, мають право на отримання 100% зниження
Індія
податку на прибуток (deduction of profits) на 10 років. Галузь машинобудування також отримує 50%
зниження витрат на внутрішньо виробничі потужності у сфері R&D.
Пропонує 20% податковий кредит на R&D, а також загальний низький рівень оподаткування цієї діяльності. 12.5% рівень корпоративного податку на прибуток.
Iрландія
R&D гранти є доступними і покривають до 50% вартості персоналу.
Капітальні витрати також можуть кваліфікуватись на отримання окремого кредиту з єдиною ставкою.
Відсутність митних зборів на трансфер інтелектуальної власності до Ірландії.
Пропонує єдину ставку податкового кредиту у 10% на R&D (15% -- єдина ставка податку для малих
Японія
підприємств), на додаток до інших заходів сприяння.
Податкові канікули на строк до 7 років для бізнесу у секторі високих технологій.
Koрея
Різноманітні податкові кредити пропонуються для витрат на R&D.
Вартість інноваційних результатів діяльності отримує зниження податків до 50%
Підприємства, в яких є центри R&D, можуть запроваджувати внутрішній інноваційний фонд. Щомісячні внески до цього фонду – до 20% щомісячних прибутків, будуть вважатися такими, що виключаПольща
ються із оподатковуваних сум.
Прибутки, отримані від R&D діяльності у вільних економічних зонах, звільняються від корпоративного
податку на прибуток до 70% від інвестованих коштів або в обсязі витрат на робочу силу за два роки.
«Схема управління науково-дослідницькою діяльністю та інтелектуальною власністю» пропонує комСингапур
паніям з США п’ятирічні податкові канікули: звільнення від податку на прибуток, отриманий ззовні
через застосування наукових розробок і досліджень, які здійснюються в Сингапурі.
Таїланд
100% зниження витрат та звільнення від податку на прибуток на результати R&D діяльності
Велика
Дозволено 25% зниження витрат на R&D, а також 175% зниження для МСП на витрати на R&D, які
Британія
перевищують базову вартість витрат на R&D в попередньому році.
США
Надання 10% - ого кредиту на R&D витрати
Джерело: узагальнено автором за даними [15]
* R&D – research and development – науково-дослідницькі роботи (НДР)
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Автором виділено три провідні типи моделей
інноваційного розвитку країн:
1) Країни, орієнтовані на лідерство в науці,
реалізацію монументальних цільових проектів,
що включають всі стадії науково-виробничого
циклу як правило, із вирішальною часткою науково-виробничого потенціалу в оборонному секторі
(США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія) (рис. 1).
Так як і в США, наголос інноваційної політики
країн-лідерів Європи зосереджений
на дослідженнях в області науки з
преферансами держави в цю область
Реалізація
Реалізація
Розробки (ідея)
(рис. 2).
(виробництво)
(виробництво)
Підґрунтям політики інноваційУніверситети
ного розвитку Євросоюзу є «План
Корпорації
розвитку міжнародної інфраструкІнститути вищих
досліджень
тури інновацій та передачі технологій», ухвалений в 1985 році. ПроНаціональні
Фінансування
відною ціллю даного документу є
лабораторії
спрощення й форсування процесів
застосування наукових досліджень
Корпорації
на національному та наднаціональДослідницькі
ному рівнях, а також сприяння розкорпорації
повсюдженню інновацій в країнах
Держава
Європи.
R&D всередині
2)
Країни, орієнтовані на розкорпорацій
повсюдження новацій, забезпечення
придатного інноваційного оточення,
Рис. 1. Модель інноваційної політики США (фундаментальний цикл)
раціоналізацію усієї структури екоДжерело: побудовано автором на основі [13]
номіки (Швеція, Швейцарія, Нідерланди) (рис. 3).
Регіональна концентрація зусиль
Держава
Спеціальні лабораторії
Фундаментальні
у сфері науки й технологій є харакдослідження
терною рисою Данії, Фінляндії,
Швейцарії. Слід зазначити, що дані
Реалізація
інновацій
Великі
держави займають лідируючі позиПрикладні
(виробництво)
університети
ції у світових рейтингах конкурендослідження
тоспроможності національних еконоКорпорації
мік.
3) Країни, що заохочують новаРис. 2. Модель інноваційної політики країн-лідерів Європи
торство і розвиток інноваційної інф(Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія)
раструктури, забезпечують сприйнятливість до досягнень світового
Джерело: побудовано автором на основі даних [11]
науково-технічного прогресу, координацію дій різних секторів в галузі
Національна академія наук
науки і технологій (Японія, Південна
Фундаментальні
Держава
Корея) (рис. 4).
дослідження
Інститути вищих
Азійська модель інноваційного
досліджень
розвитку не схожа на «традиційну»
Реалізація інновацій
модель та представлена переважно
Прикладні
(виробництво)
у країнах Східної Азії: Японії, Півдослідження
Університети
денної Кореї, Гонг-Конгу, К.Н.Р.
У східно-азіатському інноваційному
циклі, як правило, відсутній комГранти і проекти ТНК
понент фундаментальної й частково
навіть прикладної науки. Ці інноваРис. 3. Модель інноваційної політики малих країн Європи
ційні моделі орієнтовані переважно
(Швеція, Швейцарія, Нідерланди та ін.)
на експорт високотехнологічної проДжерело: побудовано автором на основі [14]
дукції, при цьому запозичаючи самі
технології в країнах «традиційної
моделі». Найбільш яскравим приДослідницькі центри корпорації
Реалізація інновацій кладом такої моделі інноваційного
розвитку є Японія.
(виробництво)
Автором визначено, що в Україні
Придбання
Прикладні
необхідно формувати індивідуальну
патентів
дослідження
модель інноваційного розвитку. Це
обумовлено історично високим рівРис. 4. Модель інноваційної політики азіатського типу
нем
розвитку
фундаментальних
наук, високим промисловим та сільДжерело: побудовано автором на основі даних [15]
Прикладні
дослідження

Фундаментальні
дослідження

вим оподаткуванням у разі її споживання на інноваційні цілі.
Автором обґрунтовано напрями інноваційного
розвитку України за результатами аналізу досвіду
Великої Британії та Франції як провідних європейських країн з відносно придатними схемами регуляторної політики інноваційного розвитку. Прикладом наслідування може також слугувати і Польща,
яка порівняно нещодавно провела істотні економічні
реформи в галузі інновацій (табл. 1).
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СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

ськогосподарським потенціалом, які в сукупності Великобританія залучили близько 50% всього вендозволяють вибудувати модель повного інновацій- чурного капіталу країн ОЕСР [10]. Дані про струкного циклу (рис. 5).
туру інвестицій венчурного капіталу в розвинених
У вирішенні проблем фінансування інноваційних країнах представлено в табл. 2 [12].
процесів особливу увагу слід приділити розвитку
Побудова ефективної регуляторної політики інноринку венчурного капіталу, наявність і обсяги якого ваційної системи в розвинених країнах світу супроє принциповим фактором інтенсифікації інновацій. воджується стійкою тенденцією розширення і поглиЗа результатами аналізу світового досвіду, від частки блення партнерства держави і приватного сектора у
венчурного капіталу в загальному обсязі витрат на сфері інтенсифікації інноваційного розвитку. З цією
розробку і реалізацію інновацій безСистема
Система
Система
посередньо залежить інтенсивність
Система
Система управління
освіти та
викорискомерціалізації і
і регулювання
національного інноваційного про- продукування
підвищення
тання
наукових знань
інноваційного
цесу. Такі країни, як США, Ізраїль, наукових знань кваліфікації
інновацій
та інновацій
та інновацій
розвитку економіки
Велика Британія, Канада та ін. домоглися значних успіхів у зміцненні
та підвищенні ефективності НІС
Інноваційна модель розвитку економіки
завдяки розвитку ринку венчурного
капіталу і формуванню механізмів
Структурна реформованість
Розвиток венчурного бізнесу
використання державних інвестиційекономіки України
них ресурсів через цей ринок [4].
Розвиток інноваційної та
Відсутність
попиту на високотехУ США «ядро» ринку венчурінноваційно-інформаційної
нологічну вітчизняну продукцію
інфраструктури
ного капіталу формують більше 900
великих венчурних компаній і фонВідсутність ефективної системи
Формування інноваційної культури
підвищення кваліфікації і досвіду
дів, що вкладають щорічно більше
організації роботи працівників в
35 млрд дол. США в інноваційний
Надання податкових та
умовах інноваційного розвитку
розвиток [1].
амортизаційних пільг, субсидій,
пільгових
кредитів
тощо
Погіршення стану матеріальноДержава заохочує формування
технічної бази
венчурних фірм і дослідницьких
Формування на
центрів, експериментальні осередки
Відсутність належної уваги щодо
загальнодержавному рівні
і венчурні підприємства можуть
формування ефективних структур
пріоритетних напрямків розвитку
науки і техніки та їх фінансування
перші 5 років цілком або частково
Недосконалість законодавчої бази з
фінансуватися з бюджету держави.
питань інноваційної діяльності
Впровадження мотиваційних
Більше всього фінансування держави
механізмів
Недостатність фінансових ресурсів
припадає на найбільш наукомісткі і
результативні досліди, забезпечення
державою цих проектів проходить
в умовах складності їх виконання,
високих витрат, ризику, сильної 1. Формування механізму державної та інших видів підтримки інноваційного підприємництва
2. Підвищення рівня ресурсного забезпечення досліджень розробок
міжнародної конкуренції.
3. Підвищення мотивації підприємницьких структур у впровадженні та розвитку інновацій
Визначено, що в Європі функціо- 4. Створення механізму взаємодії академічної та галузевої науки
Інтеграція науки і потреб світового ринку
нує понад 500 венчурних фондів [1]. 5.
6. Розроблення шляхів матеріального стимулювання вчених і спеціалістів, зайнятих у сфері
Венчурний капітал стає фактично науки, а також комерціалізація результатів їх наукової діяльності
основним джерелом фінансування 7. Видача дозволів на прискорену амортизацію підприємницьким структурам, що здійснюють
інноваційного підприємництва та розроблення, впровадження та поширення інноваційних технологій, продуктів тощо
інновацій. Показово, у всіх країРис. 5. Інституційна модель регулювання
нах ОЕСР в 2014 р. на нього припаінноваційного розвитку України
дало близько 0,12% сукупного ВВП
(0,10% у 2013 р). У 2014 р. США і
Джерело: побудовано автором на основі [3; 6]
Таблиця 2
Форми і методи державної підтримки, які використовуються для розвитку венчурного інвестування
Тип

Мета
Прямі заходи
інвестиції у венчурні фонди чи підДержавні прямі інвестиції Прямі
приємства малого бізнесу
Довгострокові кредити під низькі відсотки
Державні кредити
та/або безоплатні кредити венчурним фондам або підприємствам малого бізнесу
Непрямі заходи
Податкові пільги, зокрема податкові креПодаткові пільги
дити тим, хто вкладає кошти в підприємства малого бізнесу або венчурні фонди
Гарантія частки банківської позики, що
Реверс позик
надається малим підприємствам, які відповідають певним вимогам
Реверс вкладень в
Повернення частини втрат від венчурних
акціонерний капітал
інвестицій з високим ступенем ризику
Надання прав таким інститутам, як пенРозширення кола
сійні фонди або страхові компанії, вкладати
інвесторів
кошти у венчурний капітал
Джерело: узагальнено автором на основі [8]

Приклад
Бельгія – Investment Company for Flanders
(GIMV)
Данія — Vaekst Fonden Business
Development Finance Loan Programme

Велика Британія — Enterprise Investment
Scheme and Venture Capital Trusts
Франція — Société Française de Garantie
des Financements des Petites et Moyennes
Enterprises (SOFARIS)
Фінляндія — Finnish Guarantee Board
США – зміни, внесені до закону про гарантоване пенсійне забезпечення
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Серія Економічні науки

тивності функціонування державної
інноваційної політики (рис. 6).
Крім описаних вище тенденцій і
Розробка доктрини світового лідерства
важелів, які є у державній інноваційній політиці розвинених країн,
Державна економічна політика
слід виділити також фактори, що
сприяють підвищенню ефективності
Закріплення інноваційного компонента
останньої:
економічної політики та розробка ДІП
• накопичення досвіду реалізаДетермінанти ефективності ДІП
ції великих інноваційних програм і
проектів, обмін інформацією (у тому
Удосконалення конкурентної політики
числі щодо негативного досвіду);
та забезпечення вільної конкуренції
• вдосконалення систем менеджНарощування науково-технічного та інноваційного потенціалу;
менту передачі технологій, інтелекстворення сприятливих умов для інноваційної діяльності
туальної власності, всіх аспектів розповсюдження і використання нових
Розвиток НІС, підвищення рівня її ефективності та відкритості;
знань, механізмів дифузії інновацій.
задоволення специфічних потреб НІС
Так, наприклад, на рівні ЄС значна
увага приділяється реформуванню
Розширення ролі держави та активізація
Формування багаторівневої і багатопланової та
патентної системи, вирішенню продержавної участі в інноваційному розвитку,
узгодженої інституційно-правової системи
диверсифікація регулювання
інноваційної діяльності
блем підготовки та мобільності висококваліфікованих фахівців, пошиДиверсифікацією інструментарію ДІП
Вертикальна і горизонтальна координація ДІП
ренню досвіду ДІП [2, c. 26].
• розвиток міжнародної інноваНарощування обсягів фінансування інноваційної
Визначення напрямів і пріоритетів, виділення
діяльності, коректування структури
пріоритетних напрямків підтримки
ційної діяльності (транскордонного
фінансування
інноваційного підприємства ДІП
співробітництва, міжнародної переНарощування інвестицій в знання та розвиток
Системне стимулювання і забезпечення
дачі технологій, захисту інтелектудержавного підприємництва в контексті
інноваційних процесів на основі прямих і
альної власності, інтернаціоналізація
реалізації ДІП
непрямих інструментів і програмування
НДДКР та ін.). В цілому, у розвинеПідвищення рівня інноваційної активності
Реалізація багаторівневого регулювання зі
них країнах стимулюється відкриучасників інноваційного процесу
зростанням значимості регіонів у ДІП
тість НІС, що забезпечує додатковий
приплив нових знань і використання
Розширення та поглиблення партнерства
Розвиток і вдосконалення державного апарату
держави і приватного сектора у сфері
ДІП, створення спеціалізованих структур,
зарубіжного інноваційного потенціінтенсифікації інноваційного розвитку
поглиблення співпраці органів влади
алу.
Удосконалення об'єктивізації ДІП шляхом
Глобалізація наукової діяльності
Розвиток інноваційної, науково-дослідної та
виявлення регіональних і галузевих «полюсів
є об'єктивною тенденцією, що має
інформаційної інфраструктури
зростання» та їх кластеризації
низку важливих переваг і не може
лишитися осторонь ДІП [9];
Стимулювання прогресивних змін в інноваційному секторі (поширення досвіду, обмін
інформацією, вдосконалення систем менеджменту в різних сферах дифузії та
• законодавчо-правова та органікомерціалізації інновацій), розвиток специфічних механізмів
заційно-економічна підтримка розвитку специфічних механізмів організації інноваційних процесів, надання
Рис. 6. Система детермінант ефективності ДІП, виділених
наукомістких послуг та виконання
на основі аналізу досвіду розвинених країн світу
науково-технічних робіт (аутсорсинг,
Джерело: побудовано автором на основі даних [5]
коопераційні мережі, інформаційне
метою формуються спеціальні механізми партнер- забезпечення та ін.).
Висновки з проведеного дослідження. На основі
ства, які включають механізми розвитку ініціатив
сторін, реалізації спільних рішень, державної участі оцінювання можливостей використання зарубіжної
в інноваційних проектах або співпраці державних практики в поточних соціально-економічних умовах
інституцій та приватних компаній (наприклад, дер- розвитку країни визначено, що метою розвитку державні та приватно-державні програми, центри, асо- жавної інноваційної політики в рамках національної
інноваційної системи України має бути забезпечення
ціації та ін.).
Загалом, у країнах ЄС реалізація програми IRE постійного підвищення продуктивності праці та кон(розвиток мережі «інноваційно-інтелектуальних» курентоспроможності вітчизняних товаровиробнирегіонів) забезпечує, на основі новітніх методології ків на основі технологічної модернізації національта методик, поширення передового досвіду ефектив- ної економіки, підвищення рівня їх інноваційної
них інноваційних програм з метою створення техно- активності, впровадження нових продуктів, послуг,
логічних платформ та інноваційних кластерів у регі- технологій, методів організації та управління госонах і галузях. Нова Рамкова інноваційна програма подарською діяльністю для поліпшення добробуту
країн ЄС «Горизонт 2020» на період 2014–2020 рр. населення та забезпечення стабільного економічного
(на її реалізацію виділено 80 млрд євро), девізом зростання.
якої є «наука високої якості – промислове лідерство – вирішення проблем суспільства», передбачає
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
розвиток єдиного дослідницького простору в Європі
через 243 центри інноваційних зв’язків у 33 країнах 1. Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства : [Текст] / М. С. Айрапетян // Госуз метою передачі технологій і освоєння нових ринків
дарственная власть и местное самоуправление. – 2009. – № 2.
(7-а Рамкова програми 2007–2013 рр. передбачала
2. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна,
фінансування у розмірі 55 млрд євро) [7].
сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень :
На основі аналізу досвіду розвинених країн світу
[збірка документів і матеріалів] / укл. О. І. Кілієвич, В. В. Теравтором запропоновано систему детермінант ефектичка. – К. : К. І. С., 2004. – 210 с.
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