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ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Державна інвестиційна політика 

– складова економічної політики, 

що проводиться державою у 

вигляді становлення структури та 

масштабів інвестицій, напрямів їх 

використання, джерел отримання 

інвестиційних ресурсів.  

Інноваційна політика - комплекс 

принципів та взаємопідтримуючих 

економічних, правових, організаційних і 

соціальних методів планування, 

стимулювання, регулювання та контролю 

процесів інноваційної діяльності.  

 

Інноваційна політика - система науково-

технічних, виробничих, управлінських, 

організаційних, фінансових та інших 

заходів з ініціювання інноваційних процесів 

та підвищення їх економічної та соціальної 

ефективності. 



ВАРІАНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

політика “технологічного поштовху” - виходить з того, що пріоритетні  напрямки 

розвитку науки та техніки визначає держава, володіючи необхідними 

матеріальними ресурсами, експертизою та інформаційним забезпеченням, а 

засобами її реалізації є державні програми, крупні капіталовкладення та інші прямі  

форми державної участі (СРСР, США в 40-50-х роках, в різні періоди Франція, 

Великобританія); 

політика ринкової орієнтації - визначає провідну роль ринкового механізму в 

розподілі ресурсів і виборі напрямків розвитку науки та техніки, передбачає 

обмежену роль держави в стимулюванні наукової сфери та прямому регулюванні 

інновацій, створення економічного клімату та інформаційного середовища для 

нововведень (Японія, Німеччина, з 70-х років США); 

політика соціальної орієнтації – передбачає певне соціальне регулювання 

наслідків НТП. А процес прийняття рішень базується на широкому соціально-

політичному консенсусі із залученням громадськості (окремі елементи 

використовуються різними країнами); 

радикальна інноваційна політика – спрямована на зміну економічної структури 

господарського механізму, вона передбачає значний вплив інновацій на зміни 

галузевої структури, на взаємодію господарюючих суб’єктів, на рівень життя тощо, 

її засобами є нові форми організації та механізми управління розвитком науки та 

техніки (Японія,  деякі елементи використовує Франція) . 



МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

КРАЇН СВІТУ 
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Оптимізація державної системи керування й 

планування у сфері інновацій 

Японія, Норвегія, Індія, Чилі 

Оптимізація державного фінансування науки й 

інноваційної сфери 

США, Франція, Великобританія, 

Данія, Норвегія, Швеція, Тайвань, 

Австралія Розвиток фундаментальних досліджень Великобританія, Швеція, Словенія 
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Стимулювання симетричного зближення 

університетів і корпорацій 

США, Фінляндія 

Великі державні вкладення в науку й інноваційну 

сферу й залучення національного приватного 

капіталу 

Ізраїль, Фінляндія 

Стимулювання інноваційної активності приватного 

сектора із залученням іноземних капіталів в 

інноваційну сферу 

Великобританія, Ірландія, Китай, 

Корея, Малайзія, Індія, Ізраїль 

Стимулювання інноваційної ініціативи наукового 

сектора 

Німеччина, Японія, Нова Зеландія, 

Данія 
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Комплексна інтеграція Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди, 

Китай 
Технологічна спеціалізація Корея, Малайзія, Сінгапур, 

Тайвань, Індія 
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Створення особливих умов для утворення зв'язків 

в інноваційній сфері 

США, Норвегія, Ірландія 

Стимулювання ініціативи 

національних регіонів 

Франція, Німеччина, Фінляндія 
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  Реструктуризація державного сектора науки Болгарія, Польща, Литва 

Ініціювання інтеграції науки й утворення Латвія, Естонія, Чехія 

Залучення малого й середнього бізнесу в 

інноваційну сферу 

Румунія, Чехія, Словаччина, 

Латвія, Естонія, Туреччина, Чилі 

Визначення пріоритетних експортних 

напрямів в області високих технологій 

Чехія, Румунія, Чилі, Туреччина 

 



ПОДАТКОВІ ТА АМОРТИЗАЦІЙНІ ПІЛЬГИ В 

РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ 

Країни  Види пільг 

США  «Інвестиційний податковий кредит» - знижка з податку на прибуток встановлена в 

розмірі від 6 до 10% загальної вартості капітальних вкладень у машини й 

устаткування.  

США, Італії, 

Великобританії, 

Канаді, Бельгії, 

Швеції  

Законодавством дозволено віднімати з оподатковуваного податком доходу поточні 

витрати на НДДКР.  

Австралія  З 1985 року компанії отримали право на знижку податкової бази в розмірі 150% 

від обсягу здійснених ними витрат на НДДКР.  

США 

("податковий 

кредит на приріст 

НИОКР"), 

Франція 

("дослідницький 

податковий 

кредит") 

Податкові знижки У США розмір такої знижки складає 20%, у Франції - 50%, у 

Японії - 20%, у Канаді – 30%.  

 

 



Швеція База оподатковування може бути скорочена на 50%, якщо компанія до сплати 

податків переведе частину прибутку в резерв для інвестицій на спеціальний 

безпроцентний рахунок у Центральному державному банку. Уряд контролює, щоб 

ці кошти використовувалися тільки на будівництво, купівлю устаткування, 

нагромадження матеріальних запасів чи розвиток експорту. 

Великобританії.  Усі витрати на наукові дослідження підлягають повному відрахуванню з валового 

доходу компанії.  

США З 1981 року встановлено трирічний термін амортизації устаткування що 

використовується компаніями для НДДКР, для перевірки і налагодження 

дослідних зразків і для вдосконалення технології виробництва.  

Великобританії.  Англійським компаніям дозволене списання повної вартості технічно нового 

устаткування в перший рік його функціонування.  

Німеччина  В перший рік може бути списане до 40% витрат на придбання устаткування, 

приладів та іншого майна, що використовується для НДДКР. 

Японії, Дозволяється списувати до 30% вартості машин і устаткування, а також до 15% 

вартості споруд у рік їхньої експлуатації. 
 



ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ В 

КРАЇНАХ СВІТУ 

№ Заходи Місце реалізації 

1. Право державних науково-дослідних інститутів бути учасниками 
(акціонерами, засновниками) комерційних інноваційних компаній 

Данія, Іспанія, Норвегія, 
Франція, Швеція 

2. Стимулювання створення спільних підприємств науковими 
інститутами та бізнесовими колами 

Великобританія, Німеччина, 
Данія, Ірландія, КНР, США, 
Франція, Швеція 

3. Стимулювання застосування інноваційних технологій на рівні малих і 
середніх підприємств 

Великобританія, КНР, США, 
Франція 

4. Стимулювання діяльності організацій-посередників між бізнесом і 
творцями інноваційних технологій 

Німеччина, Великобританія, 
ЄС, КНР, США, Швеція 

5. Підтримка технопарків і технологічних інкубаторів Німеччина, Данія, Індія, 
КНР, Швеція 

6. Пряме фінансування інноваційних підприємств (гранти, позики на 
пільгових умовах, інші програми фінансування) 

Великобританія, 
Німеччина, Данія, ЄС, Індія, 
КНР, Норвегія, США, 
Франція, Швеція 

 



7. Фінансова підтримка венчурних підприємств в інноваційних сферах Німеччина, Греція, ЄС, Індія, 
Норвегія, Швеція 

8. Стимулювання патентування Німеччина, США, Франція, 
Швеція 

9. Підтримка авторів-розробників за допомогою додаткових виплат 
працівникам при комерційному використанні їхніх винаходів 

Греція, Данія, КНР Норвегія, 
Франція 

10
. 

Дозвіл державним службовцям - співробітникам державних 
науково-дослідних інститутів - брати участь у комерційній діяльності 
по впровадженню наукових розробок (працювати за сумісництвом, 
володіти акціями, брати участь в управлінні компаніями) 

Великобританія, Греція, 
Данія, КНР, Франція 

11
. 

Податкові пільги інноваційним підприємствам Великобританія, 
Німеччина, Греція, Індія, 
Ірландія, Іспанія, КНР, 
Норвегія, Польща, США, 
Франція 

12
. 

Віднесення інноваційної політики до компетенції спеціально 
створених державних органів 

Великобританія, Данія, ЄС, 
Ірландія, Франція, Швеція, 
Норвегія 

13
. 

Інформаційна та методична підтримка учасників інноваційної 
діяльності (створення інформаційних ресурсів, які роз'яснюють 
порядок отримання грантів, створення спеціальних банків даних 
запатентованих винаходів і т.п.) 

Великобританія, Німеччина, 
ЄС, КНР, США, Швеція 

 



ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ - ЦЕ НАБІР ПРАВИЛ І НОРМ, ЩО 

ВИЗНАЧАЮТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗМІНИ СИСТЕМИ ВІДБОРУ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

НОВОВВЕДЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО СУСПІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ.  

Стратегія «переносу» полягає у використанні наявного закордонного науково-

технічного потенціалу і перенесенні нововведень у власну економіку. 

Стратегія «запозичення» полягає в тому, що спираючись на дешеву робочу силу 

і використовуючи частину власного науково-технічного потенціалу  освоюється 

виробництво продукції, яка раніше вироблялася в розвитих індустріальних 

країнах з наступним нарощуванням власного інженерно-технічного супроводу 

виробництва і відродженням науково-технічного потенціалу, здатного проводити 

власні науково-дослідницькі і дослідно-конструкторські роботи і, 

використовуючи поєднання державної і ринкової форм економіки, забезпечувати 

активізацію інноваційної діяльності. 

Стратегія «нарощування», полягає в тому, що відбувається постійне 

нарощування інновацій на основі використання власного науково-технічного 

потенціалу, залучення закордонних вчених і конструкторів, інтегрування 

фундаментальної науки університетів і прикладної фірмової науки, застосування 

маркетингових технологій. Постійно створюється новий продукт, високі 

технології, нові методи та форми організації, які реалізуються у виробництві й у 

соціальній сфері. 



ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ 

I етап (1949 г. - середина 1980-х рр.) Характеризується 

формуванням політичної системи «неліберального» типу, а також 

активної індустріалізацією та оформленням національної 

економічної моделі. 

II етап (кінець 1970-х - середина 2000-х рр.) Пов'язаний з 

промисловою модернізацією КНР і всбудувуванням економіки у 

світову систему поділу праці. 

III етап (середина 2000-х рр. - теперішній час) пов'язаний з 

рухом Китаю в інноваційному напрямку. 



ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ 

По-перше, послідовно проводилася політика 

відкритості, частиною якої вже на початку 1980-х років 

стала підготовка національних наукових кадрів за 

кордоном, переважно в США. 

По-друге, при збереженні централізованого управління 

науковою сферою і при її довгостроковому плануванні  

По-третє, неухильно нарощувалось фінансування 

матеріальної бази досліджень і заробітної плати 

наукових співробітників.  



ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ 

Партія КНР затвердила план переходу в фазу 

створення інновацій після етапу «індустріалізації».  

 

Швидкими темпами розвивається законодавча 

інфраструктура для впровадження технологій 

майбутнього.  

 

Країна накачується коштами для здійснення 

інвестиційних і технологічних планів. 

 

Китайському капіталу приходиться активно шукати 

нові ринки. 



ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ 

Охоплює сфери НДДКР, маркетингу, трансферу 

технологій, виробництва нової продукції.  

Роль уряду реалізується через:   

Стратегію в області захисту інтелектуальної 

власності. 

Стратегію в області підтримки наукової 

діяльності, у тому числі фінансуванян 

досліджень  

Стратегію пільг та преференції 



СТРАТЕГІЯ В ОБЛАСТІ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Програми та документи:  

«Штурмовой план»,  

«Програма ІСКРА»,   

План пріоритетного впровадження 

науково-технічних досягнень 

Науково-технічна програма соціального 

розвитку. 

Програма «863» 

Програма «Факел» 

Програма «973» 



СТРАТЕГІЯ ПІЛЬГ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЙ 

• організації, що використовують перспективні технології, 

сплачують податок на доходи в розмірі 15% від його звичайної 

величини, а компанії, 70% продукції яких йде на експорт, - 

тільки 10%; 

• створені фірми звільняються від фіскального навантаження на 

2 роки з моменту їх акредитації як високотехнологічних;  

• не стягується збір на нерухомість, якщо капітальне 

будівництво здійснюється за рахунок коштів підприємств; 

• компанії звільняються від експортних податків при реалізації 

продукції на зовнішні ринки;  

• на розвиток зон нових технологій урядом щорічно виділяються 

пільгові позики;  

• для виконання високоризикових проектів впроваджуються 

системи венчурних інвестицій;  

• в банках при видачі позик пріоритет віддається наукомістким 

компаніям. 



У 2018 році на КНР припала майже половина світових 

вкладень в хай-тек. У цій країні величезна кількість 

своїх венчурних фондів з багатомільярдними 

оборотами, високий попит на хай-тек і нестача 

внутрішньої пропозиції, надлишок капіталу всередині 

країни. 

Напрямки для стартапів Китаю в 2018 році 

Мікроплатежі  

Електронна комерція  

Служби доставки  

Онлайн-вклади  

Дешеві смартфони  

Високошвидкісні залізниці  

Гідроелектростанції 




