
Податкове й інші види стимулювання розвитку науки у країнах світу  

(Національна академія наук України)  
 

 

США Податкове стимулювання Податковий кредит на ДіР 

База – поточні витрати, не включаючи машини та 

обладнання. (100 % витрат на ДіР, здійснених МСП, 

федеральною лабораторією, ВНЗ, 75 % – науково-

дослідним консорціумом, 65 % – приватною 

особою) 

Вираховується з обсягу нарахованого податку. 

Розмір: 20% від обсягу ДіР у сфері енергетики (а 

також ДіР рідкісних захворювань); 20 % від 

видатків на ДіР, що перевищують базовий рівень 

(розраховується шляхом оцінювання очікуваних 

витрат на дослідження); Або 14 % від 

кваліфікованих видатків на ДіР, що перевищують 

більше ніж на 50 % середні видатки за три роки. 

Можливість відтермінувати застосування: вперед на 

20 років, назад – 1 рік. 

Не виплачується у грошовому вигляді. 

До видатків на ДіР також включаються витрати на 

патентування 

Інші види стимулювання  

Великобританія Податкове 

стимулювання 
Податкові пільги 

Враховуються лише поточні витрати на ДіР. 

Надаються шляхом зменшення прибутку до 

оподаткування 

Розмір: 30 % для великих підприємств і 125 % для 

МСП 

Максимальний обсяг пільг – 7,5 млн євро на один 

НДР 

Для МСП виплачується одразу,  для великих – не 

виплачується. 

Податкові пільги на ДіР – не входять підлягають 

оподаткування на прибуток. 

Податковий кредит на ДіР 

База – поточні витрати 

Вираховується з обсягу нарахованого податку 

Розмір: 10 % видатків на ДіР (для великих 

компаній) 

Відшкодовується у грошовому вигляді. 

 Інші види 

стимулювання 

Прискорена амортизація (машини та обладнання, 

будівлі, нематеріальні активи, 

що пов’язані з науково-дослідною діяльністю) 

Знижка обмежена обсягом чистих витрат, 

понесених позивачем, що здійснював 

кваліфіковані науково-дослідну діяльність. 

Угорщина Податкове 

стимулювання 
Пільги 
База – поточні видатки на ДіР 

Дія: зменшення прибутку до оподаткування 

Розмір: 100 % усіх підприємств (300 % при 

співпраці, що має відповідати 

встановленим вимогам) 

При співпраці – максимальний обсяг пільги 50 млн 

форинтів на одну організацію 

Регіональна пільга 

База: поточні витрати 

Дія: зменшення місцевого податку на бізнес 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/stymuly.pdf


Розмір: 100 % від витрат на ДіР 

Зменшення соціальних внесків 

База: витрати на працю 

Дія: зменшується соціальні внески 

Розмір: 100 % від витрат за заробітну плату 

персоналу ДіР 

Максимально – не більше 500 тис. форинтів на 

місяць. 

Відшкодовується негайно. 

З 2012 скасовано 10 % знижку на оподаткування 

зарплати розробникам ПЗ (сфера 

ІТ) 

Податковий кредит 

База: машини та обладнання, будівлі, нематеріальні 

активи 

Дія: зменшення обсягу податку 

Може бути наданий для інвестиційних проектів на 

ДіР понад 100 млн форинтів у 

поточних цінах. 

Максимальний обсяг – 80 % обрахованого 

корпоративного податку 

Інші види 

стимулювання 

 

Чехія Податкове 

стимулювання 
Податкова пільга 

База: поточні витрати 

Дія: зменшення прибутку до оподаткування 

Розмір: 100 % від видатків на ДіР 

Не виплачуються, але може бути використана 

впродовж наступних 3 років. 

Враховуються витрати на ДіР, що виконані в країні 

(в т. ч. нерезидентами) 

Інші види 

стимулювання 

 

Франція Податкове 

стимулювання 

Головним видом податкових преференцій 

промисловим підприємствам у Франції є 

податковий кредит на дослідницькі витрати 

(Crédit d'impôt recherche – CIR). 

Завдяки цьому інструменту підприємство може 

відняти певний відсоток витрат на 

дослідження із суми податку на прибуток. 

Розраховується податковий кредит на базі 

всіх витрат на наукові дослідження (інвестиції в 

людський капітал, матеріальні 

витрати на наукові дослідження та інноваційний 

розвиток підприємства, отримання 

та підтримання чинності патентів). Податковий 

кредит становить: 

30 % від суми витрат на дослідження і розробки              

( до 100 тис. євро), 

+5 % (якщо сума витрат на дослідження і розробки 

перевищує 100 тис. євро) 

60 %, якщо підприємство делегувало дослідницьку 

роботу державним лабораторіям 

та науковим організаціям. 

Економія не виплачуються, але може бути 

використана впродовж наступних 3 років. 

Відшкодовується лише малим і середнім 

підприємствам. 

Слід також зазначити, що механізм відшкодування 



за податковим кредитом на 

дослідницькі витрати охоплює навіть ті 

підприємства, які не отримують прибуток. 

Немає верхнього ліміту витрат для надання до 

податкового відшкодування, який 

розраховується з річного обсягу всіх витрат на 

здійснення НДДКР (зарплата, 

виплати соціального страхування, операційні 

витрати на амортизацію, патенти 

тощо). Однак деякі обмеження все ж таки 

накладаються при розрахунку витрат субпідряду. 

Починаючи з 1 січня 2013 р., Франція ввела новий 

інструмент податкового 

стимулювання – «Інноваційний податковий 

кредит» (Innovation Tax Credit), 

який дає змогу відшкодувати частину витрат, 

спрямованих на комерціалізацію 

винаходів – створення нових зразків або пілотних 

серій товарів. Проте даний 

інструмент доступний лише малим і середнім 

підприємствам, витрати яких за даним 

напрямом не перевищують 400 тис. євро. Ставка 

податкового кредиту становить 20 %. 

Інші види 

стимулювання 

 

Канада Податкове 

стимулювання 

Федеральний податковий кредит у розмірі 15 % 

(20 % до 2013 р.) від капітальних і 

поточних витрат на НДДКР залежно від масштабу 

корпорації і її територіального 

розміщення. 

Деякі малі приватні підприємства мають право на 

податковий кредит (Credits for 

Small Canadian-Controlled Private Corporation) у 

35 % на перші 3 млн дол. витрат 

на НДДКР. Грошові кошти повертаються. 

Стосується лише національних компаній. 

Регіональні підприємства можуть розраховувати на 

податковий кредит від 4,5 до 

37,5 %. У деяких випадках податковий кредит може 

бути відшкодований. Дана 

норма залежить від місцевого законодавства. 

Існують спеціальні федеральні і регіональні 

податкові пільги для окремих галузей, у 

тому числі: IT, ЗМІ, створення відеоігр і фільмів, а 

також розробка нових 

технологій, що дають можливість вирішити 

проблеми зміни клімату, забруднення повітря, 

води і ґрунту. 

Існують розширені податкові пільги для 

досліджень, що здійснюються 

університетами, дослідними центрами і науково-

дослідними консорціумами. 

Інші види 

стимулювання 

 

Польща Податкове 

стимулювання 

Діють податкові пільги на придбання нових 

технологій – база оподаткування 

може бути зменшена до 50 % від витрат, понесених 

на придбання нових технологій 

у вигляді нематеріальних активів, таких як права 



власності, ліцензії, права на 

патенти або корисні моделі, ноу-хау, що повинні 

вдосконалити існуючі товари / 

послуги. може бути відраховано з оподатковуваного 

доходу. Податкове 

вирахування може бути використано протягом 

наступних 3 податкових років. 

Податкові пільги для науково-дослідних центрів: 

мають право на 50 % знижку 

від витрат на заробітну плату та основні засоби. 

Якщо центр розташований в 

особливій економічній зоні, компанія може 

розраховувати також на зменшення 

ставки до 50 % на корпоративний податок. 

Науково-дослідні центри також мають 

право на звільнення від сплати податку на 

нерухомість, а також на сільські та лісові 

податкові пільги. 

 Інші види 

стимулювання 

Використовується прискорена амортизація 

(поширюється на машини та 

обладнання, будівлі, нематеріальні активи, що 

пов’язані з науково-дослідною 

діяльністю). 

Іспанія Податкове 

стимулювання 

Податковий кредит: вирахування витрат на НДДКР 

здійснених протягом податкового 

року і пов'язаних з основною виробничою і 

торговою діяльністю, із суми доходу, який 

обкладається податком – 25 %. 

Зростаючий кредит (Incremental Credit): платник 

податку отримує кредит у розмірі 

25% від поточних витрат на НДДКР та 42 % від 

суми перевищення базового рівня –  

середнього значення таких витрат, понесених у 

попередніх двох податкових роках. 

Кредит на заробітну плату (Personnel Credit): 17 % 

від заробітної плати нарахованої 

спеціалістам, які виключно задіяні у ДіР. 

Кредит на устаткування (R&D Equipment Credit): 

8 % на суму коштів, інвестованих 

в основних засобів і нематеріальні активи (за 

винятком нерухомості), які 

використовується виключно для проведення 

НДДКР. 

Також діє податковий кредит, який дає змогу 

зменшити витрати на 12 % (8 % до 2011 

р.) на придбання ноу-хау, патентів та ліцензій на 

суму, що не перевищує 1 млн євро. 

Підприємствам надається можливість отримати 

відшкодування на суму 

невикористаних податкових кредитів на НДДКР до 

3 млн євро. 

Інші види 

стимулювання 

 

Україна Податкове 

стимулювання 

Відсутні заходи щодо стимулювання ДіР у цілому 

та які пов’язані з обсягом 

видатків на науково-дослідну діяльність. 

 Інші види 

стимулювання 

Існує практика запровадження секторальних 

заходів: 

звільняються від ввізного мита матеріали, 



комплектуючі, устаткування для 

нанотехнологічної діяльності; 

обладнання, устаткування та комплектуючі для 

проектів наукових парків; 

для проектів індустріальних парків (але ці 

вивільнені кошти можуть бути витрачені 

на певні напрями, у т. ч. на науково-дослідну 

діяльність 

Від оподаткування прибутку звільнено 

підприємства літакобудування, 

суднобудування, с/г машинобудування; ПЕК та 

енергозбереження (50 % податку на 

прибуток); 

дослідні господарства науково-дослідних установ і 

навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-

технічних училищ. 

Також діє особливий режим оподаткування 

прибутку суб’єктів індустрії програмної 

продукції (5 %) 

 

 


