
Вбачається, що для стабілізації ситуації щодо Технологічних 

парків необхідно здійснити ряд першорядних заходів, зокрема: 

– включити спеціальний режим оподаткування технологічних парків до 

переліку спеціальних податкових режимів Податкового кодексу України 

(Розділ ХIV) і для кожного проекту ТП терміном на п’ять років (під час дії 

спеціального режиму інноваційної діяльності) відновити непрямі форми 

державної підтримки, які застосовувалися до 31 березня 2005 р. (для 

продовження реалізації ТП інноваційних проектів необхідним є якомога 

швидше відновлення хоча б двох видів непрямої державної підтримки, а саме 

звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ТП, та 

зарахування вивільнених від оподаткування коштів на спеціальні рахунки 

учасників ТП і спеціальний рахунок керівного органу відповідного ТП, а 

також застосування податкового векселя на суму податкового зобов’язання з 

податку на додану вартість за умови імпорту нового устаткування, 

обладнання та комплектуючих до нього із строком погашення на 180 або 360 

календарних днів з дня надання векселя органу митного контролю); 

– забезпечити стабільність умов діяльності ТП у частині застосування 

державної підтримки впродовж усього терміну дії спеціального режиму 

інноваційної діяльності, а в разі їх порушення в бік погіршення передбачити 

компенсаційні механізми для ТП, їхніх учасників та спільних підприємств. 

З огляду на завершення у 2015 р. терміну дії таких програмних 

документів як Стратегія економічного та соціального розвитку України 

«Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки та Програма 

економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава 
1
, а також спеціального режиму інноваційної 

діяльності ТП для забезпечення подальшого інноваційного спрямування 

розвитку економіки України, необхідно здійснити такі заходи: 

● в економічній стратегії України передбачити стимулювання всіх 

суб’єктів господарювання на розробку і реалізацію інноваційних проектів (це 

можна забезпечити через механізм обов’язкового відрахування суб’єктами 

господарювання визначеної частини прибутку в Державний інноваційний 

фонд і додаткове інвестування з цього фонду інноваційних проектів за 

визначеними середньо-та довгостроковими напрямами); 

● відповідно до світової, практики не обмежувати термін дії 

спеціального режиму інноваційної діяльності ТП, а для кожного 

                                           
1 Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493 %2 F2004; Програма економічних реформ «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_ 2.pdf. 

 



інноваційного проекту ТП встановити семирічний термін дії спеціального 

режиму інноваційної діяльності; 

● передбачити застосування для стимулювання інноваційної діяльності 

ТП найбільш дієвих видів державної підтримки (головним чином – 

непрямих), а також запровадження нових видів непрямої державної 

підтримки, таких як: 

– здійснення державних закупівель інноваційної продукції ТП; 

– інформаційно-рекламна підтримка реалізації інноваційної продукції 

ТП; 

– надання преференцій (наприклад, часткове звільнення від сплати 

податку на прибуток за умови вкладення вивільнених від оподаткування 

коштів в інвестування інновацій) приватним венчурним фондам тощо 

(Єгорова О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність 

технопарків в Україні // Наука та інновації. – 2012. – № 5. – С. 96–97) 

 


