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Спеціальні податкові режими
технологічних та наукових парків

Високі технології в сучасному
світі, основним динамічним фактором
розвитку якого є інноваційні і науко-
ємні процеси, потребують належного
правового регулювання їх розроблен-
ня та застосування, в першу чергу че-
рез законодавчо закріплені механізми
стимулювання цієї діяльності. Одним
із них є пільговий режим оподат-
кування, що має застосовуватися до
суб’єктів високотехнологічної та нау-
кової діяльності. Проте, на даний час,
держава, незважаючи на декларуван-
ня нею підтримки такої діяльності,
фактично залишається поза межами
цільових державних заходів.

Вказана підтримка насамперед
може здійснюватися через закріплен-
ня на законодавчому рівні спеціальних
підходів до оподаткування технологіч-
них та наукових парків, безпосеред-
нім призначенням яких є розвиток
високих технологій з подальшим упро-
вадженням їх у виробництво. Таке за-
кріплення, насамперед, може бути

проведено у вигляді віднесення режи-
мів оподаткування технологічних та
наукових парків до складу спеціаль-
них податкових режимів, які, в першу
чергу, призначені для спрощення опо-
даткування та зменшення податко-
вого навантаження на платників.

Правовому регулюванню діяль-
ності технологічних і наукових парків
та їх зарубіжних аналогів, у тому чи-
слі аспектам їх оподаткування, при-
свячені праці Л. К. Воронової, Ю. В. Ве-
ликого, Б. Е. Головаша, М. П. Кучеря-
венка, Г. В. Петрової, Г. С. Пепеляєва,
В. І. Теремецького, Д. М. Філімонова,
Р. О. Шепенка та ін. У свою чергу,
питання поняття та складу спеціаль-
них податкових режимів знайшло своє
відображення у працях К. В. Андрієв-
ського, В. В. Бєлєвцевої, О. Ю. Бра-
славця, А. В. Бризгаліна, Л. К. Во-
ронової, І. Г. Галкіна, В. Ю. Жданова,
Г. В. Жирова, Ю. Б. Іванова, Н. С. Іва-
щенка, О. Р. Квасовського, Ю. А. Кро-
хіної, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка,
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О. В. Музиченка, С. С. Овчинникова,
І. Д. Педь, С. Г. Пепеляєва, Н. Ю. При-
шви, Л. З. Сітшаєвої, М. О. Слатвін-
ської, Н. І. Хімічевої, С. І. Юрія та
інших науковців. Втім, окремого до-
слідження режиму оподаткування
технологічних та наукових парків у
контексті їх віднесення до складу спе-
ціальних податкових режимів не про-
водилося.

Метою даної статті є аналіз чин-
них режимів оподаткування техноло-
гічних та наукових парків, а також
розгляд можливості їх включення до
складу спеціальних податкових режи-
мів як окремого податкового режиму.

В Україні на законодавчому рівні
закріплено сприяння розвитку науки і
техніки відповідно до норм абзацу 3
статті 54 Конституції України та
Закону України «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки» 
[1; 2]. Проте реальна допомога від
держави суб’єктам господарювання,
які розробляють та втілюють у життя
наукові та науково-технічні проекти,
практично відсутня. Так, починаючи з
2005 року, відповідно до Закону Ук-
раїни «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2005 рік» та деяких інших
законодавчих актів України» [3], фак-
тично було скасовано спеціальний
режим технологічних парків, який зго-
дом було відновлено, проте вже без
такої важливої пільги, як звільнення
від сплати ПДВ. У свою чергу, згідно
зі статтею 6 Закону України «Про
спеціальний режим інноваційної діяль-
ності технологічних парків», для реа-
лізації проектів технологічних парків
щорічно в Державному бюджеті Ук-
раїни за бюджетною програмою під-
тримки діяльності технологічних пар-
ків визначаються кошти, що спря-
мовуються на: 1) повне або часткове
(до 50 відсотків) безвідсоткове креди-
тування (на умовах інфляційної індек-
сації) проектів технологічних парків;
2) повну або часткову компенсацію
відсотків, сплачуваних виконавцями

проектів технологічних парків комер-
ційним банкам та іншим фінансово-
кредитним установам за кредитуван-
ня проектів технологічних парків [4].
Проте дані пільги не забезпечуються
реальними фінансовими ресурсами,
які, на жаль, не передбачені ні в дер-
жавному бюджеті на 2012 рік (окрім
хіба що пункту 7 статті 9 Закону Ук-
раїни «Про державний бюджет Украї-
ни на 2012 рік» [5], за яким передбаче-
но фінансування цільової науково-тех-
нічної космічної програми України),
ні в цілому ряді бюджетів попередніх
років.

Єдиною реальною пільгою, перед-
баченою статтею 7 Закону України 
«Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків», є
цільові субсидії у вигляді сум ввізного
мита, що нараховуються згідно з мит-
ним законодавством України при вве-
зенні в Україну для реалізації проек-
тів технологічних парків нових устат-
кування, обладнання та комплектую-
чих, а також матеріалів, які не вироб-
ляються в Україні [4]. Ці суми не 
перераховують до бюджету, а зарахо-
вують на спеціальні рахунки техноло-
гічних парків, їх учасників та спільних
підприємств відповідно до Порядку
зарахування сум ввізного мита на спе-
ціальні рахунки технологічного пар-
ку, його учасників та спільних під-
приємств, використання зазначених
коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням [6]. Але, звичайно, ця
пільга не може суттєво стимулювати
до створення технологічних парків та
розширення сфер їх діяльності.

Аналогічна ситуація спостері-
гається і щодо наукових парків, для
яких статтею 19 Закону України «Про
наукові парки» встановлено, що у разі
реалізації проекту наукового парку
наукове, лабораторне і дослідницьке
обладнання, а також комплектуючі та
матеріали, передбачені проектом нау-
кового парку, що ввозяться науковим
парком та партнерами наукового пар-
ку для його виконання, звільняються
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від сплати ввізного мита в порядку,
встановленому законом. При цьому
режим звільнення від сплати ввізного
мита діє протягом строку реалізації
проекту наукового парку, але не біль-
ше двох років з дня затвердження
номенклатури та обсягів постачання
відповідного обладнання, а для ком-
плектуючих і матеріалів – протягом
одного року [7].

Звичайно, окремі елементи подат-
кових пільг щодо наукової та науко-
технічної діяльності присутні в Подат-
ковому кодексі України (далі – ПКУ),
зокрема: 1) підпунктом ґ) пункту 17
підрозділу 4 Прикінцевих положень
ПКУ передбачено, що тимчасово,
строком на 10 років, починаючи з 
1 січня 2011 року звільняється від опо-
даткування прибуток підприємств
літакобудівної промисловості, отри-
маний від проведення такими підпри-
ємствами науково-дослідних та до-
слідно-конструкторських робіт, які
виконуються для потреб літакобудів-
ної промисловості; 2) відповідно до
пункту 324.4 статті 324 ПКУ збір за
спеціальне використання водних ре-
сурсів не справляється за воду, що
забирається науково-дослідними уста-
новами для проведення наукових до-
сліджень у галузі рисосіяння та для
виробництва елітного насіння рису;
3) від плати за землю, згідно з підпунк-
том 282.1.2 пункту 282.2 статті 282
ПКУ, звільняються дослідні господар-
ства науково-дослідних установ і на-
вчальних закладів сільськогосподар-
ського профілю та професійно-тех-
нічних училищ; 4) підпунктом 197.1.22
пункту 197.1 статті 197 звільняються
від оподаткування ПДВ операції з
оплати вартості фундаментальних
досліджень, науково-дослідних і до-
слідницько-конструкторських робіт
особою, яка безпосередньо отримує
такі кошти з рахунка Державного
казначейства України; 5) відповідно
до підпункту б) пункту 157.1 статті 157
надаються пільги у вигляді звільнення
від сплати податку на прибуток нау-

ково-дослідним установам та вищим
навчальним закладом III–IV рівнів
акредитації, внесеними до Держав-
ного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави; 6) стат-
тею 158 передбачено звільнення від
оподаткування в розмірі 50 або 80 від-
сотків прибутку, отриманого у зв’язку
з упровадженням енергоефективних
технологій [8] тощо.

Крім цього, згідно з підпунктом 
б) пункту 2 підрозділу 2 Прикінцевих
положень ПКУ, протягом дії міжна-
родних договорів України з питань
космічної співпраці, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Ра-
дою України, але не пізніше 1 січня
2015 року, звільняються від сплати
податку на додану вартість операції з
постачання на митній території Ук-
раїни результатів науково-дослідних 
і дослідницько-конструкторських ро-
біт, які виконуються платниками
податку за рахунок кредитних кош-
тів, залучених під гарантії Кабінету
Міністрів України для фінансування
ратифікованого Верховною Радою
України Договору між Україною та
Федеративною Республікою Брази-
лією про довгострокове співробітни-
цтво щодо використання ракети-носія
«Циклон-4» на пусковому центрі
Алкантара [9], на користь резиден-
тів – суб’єктів космічної діяльності,
які отримали ліцензію на право її
здійснення та беруть участь у реаліза-
ції цього Договору.

Враховуючи викладене вище слід
погодитися з М. Д. Василенко, з при-
воду того, що у країні існує законо-
давча норма фінансування науки та ін-
новацій, яка з року в рік не виконується.
Невиконання її порушує господарчий
правопорядок у країні, створює умови
для нестачі коштів на інноваційну
діяльність. У цілому серед основних
факторів, які перешкоджають здій-
сненню інноваційної діяльності, домі-
нують здебільшого фінансово-органі-
заційні та господарські. Слід кон-
статувати, що на сьогодні в Україні
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відсутні дієві механізми державного
стимулювання залучення коштів гос-
подарюючих суб’єктів до фінансуван-
ня наукових досліджень і розробок
[10, с. 325, 326]. Аналогічну позицію
відстоює і Ю. В. Великий, зазначаючи,
що нині управління інноваційним про-
цесом в Україні не відповідає задекла-
рованому державному курсу на впро-
вадження інноваційної моделі еко-
номічного розвитку, фактично воно
позбавлене системності й прозорості,
не спрямоване на ефективне викори-
стання обмежених бюджетних ресур-
сів та податкове стимулювання інно-
ваційної діяльності [11, с. 14]. Проте
враховуючи вищезазначені законодав-
чі норми, все ж існують окремі еле-
менти сприяння розвитку науки і тех-
ніки, які є несистемними, але доволі
дієвими, у тому числі в частині
сприяння реалізації спільних науково-
технічних проектів з іноземними дер-
жавами, що обумовлює застосування
норм міжнародних договорів. А це
вказує на частково міжнародний ха-
рактер режиму оподаткування науко-
вих та технологічних проектів, що
поширюється також на наукові і тех-
нологічні парки, які їх реалізують.

Метою створення технопарків
насамперед є залучення інвестицій у
види економічної діяльності, визначе-
ні пріоритетними як для забезпечення
структурної перебудови економіки
держави, так і для розвитку окремих
регіонів; створення нових робочих
місць; активізація експортних опера-
цій; залучення та впровадження нових
технологій, ринкових методів госпо-
дарювання; розвиток інфраструктури
ринку [12, с. 42]. Одним із потужних
важелів активізації діяльності іннова-
ційних підприємств та виробництв
вищих технологічних укладів є подат-
кове стимулювання. Так, податкова
політика різних країн, як правило,
розрахована на залучення приватного
(недержавного) капіталу, в тому числі
в розвиток науково-технологічної
сфери [13, с. 301].

Для європейської моделі функ-
ціонування технопарків характерна
значна державна економіко-організа-
ційна підтримка [14, с. 6].Так, у країнах
Західної Європи використовуються
такі податкові пільги, як екстраконце-
сії та податковий кредит. За рахунок
екстраконцесії фірми можуть фінан-
сувати зі своєї податкової бази понад
100% своїх інноваційних витрат.
У Японії промислові компанії мають
право зменшення податку на при-
буток у розмірі 7% інвестицій у пере-
дову техніку та технології. У Канаді
аналогічна знижка коливається від
7% до 20%. У Бельгії дозволено змен-
шувати оподатковуваний прибуток на
13,5% інвестиційних витрат для малих
і середніх компаній та у стовідсотко-
вому обсязі інвестиційних витрат,
пов’язаних із нововведеннями для всіх
компаній. У Голландії з оподатковува-
ного прибутку можна відраховувати
частину інвестиційних витрат – близь-
ко 20–25% [15, с. 38]. Привертає  увагу
й досвід Індії, де інвестори, які ство-
рюють нові фірми в зонах вільної
торгівлі, технологічних парках ком-
п’ютерної техніки або технологічних
парках програмного забезпечення,
мають 10-річні «податкові канікули»
[16, с. 128].

Подібне доцільно застосовувати і
в Україні, але з урахуванням існуючих
економічних та фінансових реалій.
Так, розвиток інновацій на основі
його повного фінансування із подат-
кової бази навряд чи можливий, утім,
податки можуть бути зменшені для
наукових та технологічних парків
шляхом повного чи часткового звіль-
нення від податку на прибуток,
а також від ПДВ. Проте слід вста-
новити чіткі критерії та обмеження
застосування таких пільг, щоб вони не
стали черговою можливістю для
зловживань пов’язаних з ухиленням
від сплати податків. Тому, слушною 
є думка Б. Е. Головаша, який пропо-
нує посилити економічні та науково-
технічні зв’язки між підприємствами,
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науковими та навчальними закладами
через створення системи фінансово-
економічних стимулів [17]. Тобто для
застосування пільг необхідною буде
співпраця між виробництвом та нау-
ковими, технологічними парками і
навчальними закладами та реальне
впровадження результатів діяльно-
сті наукових і технологічних парків 
у виробництво, а також навчання.
У випадку ж відсутності вказаних
результатів або їх реального впрова-
дження мають застосовуватися подат-
кові санкції, у тому числі у вигляді
повернення сум наданих пільг та спла-
ти пені за весь строк користування
наданими у вигляді пільг коштами.

Доцільно врахувати і позицію 
Д. Д. Коссе, який пропонує такий
шлях реформування системи оподат-
кування суб’єктів технопарків, як
зміна принципів оподаткування, спро-
щення порядку розрахунку, сплати та
стягнення окремих видів податків,
спрощення бухгалтерського (у тому
числі податкового) обліку доходів та
витрат суб’єктів зони [18, с. 12], тобто
зміну їх податкового режиму. При
цьому він цілком справедливо вказує,
що правовий режим оподаткування
технопарків в Україні має принципові
відмінності від режимів оподаткуван-
ня на території інших зон, а саме: 1) не
існує митної зони, митної інфраструк-
тури; 2) пільги надаються тільки від-
носно ввозу на митну територію
України – на територію технопарків –
у межах проектів окремих категорій
товарів, які визначаються при їх реє-
страції і не виробляються в Україні;
3) пільги надаються зі сплати внут-
рішнього податку на додану вартість
та податку на прибуток (норма вже не
чинна в Україні) [18, с. 10].

З огляду на вказане виникає думка
про можливість віднесення податко-
вого режиму технологічних та науко-
вих парків до спеціальних податкових
режимів, яким, зокрема, властиві такі
ознаки, як: 1) окрема система заходів
з оподаткування; 2) підсистема в межах

загального режиму оподаткування;
3) застосування до особливих груп
об’єктів оподаткування, якими мо-
жуть виступати не лише дохід (при-
буток) чи вартість майна (землі), а й
вид діяльності, який здійснює суб’єкт;
4) застосування до окремих категорій
господарюючих суб’єктів; 5) застосу-
вання до певної території чи галузі
економіки; 6) використання альтер-
нативних податків, наслідком чого є
особливий порядок визначення еле-
ментів податку і збору, в тому числі
звільнення від сплати окремих по-
даткових платежів; 7) застосування 
у відповідний податковий період [19,
с. 17–18].

Наведені ознаки майже повністю
властиві податковим режимам техно-
логічних та наукових парків, вклю-
чаючи звільнення від сплати мита
через зарахування його сум на спе-
ціальні рахунки, а також категорії
платників, об’єкти оподаткування у
вигляді наукової і високотехнологіч-
ної діяльності, строковість дії тощо.
Співзвучні думки з цього приводу
висловлюють О. О. Костенко [12,
с. 44], І. З. Сторонянська [13, с. 304],
В. І. Теремецький [20, с. 111], Ю. Б. Іва-
нов [21, с. 13], Л. З. Сітшаєва [22, с. 50].

При цьому Ю. Б. Іванов, наполя-
гаючи на необхідності закріплення
системи засобів податкового стиму-
лювання підприємницької діяльності,
пропонує до них віднести: 1) локальні
податкові пільги за окремими податка-
ми і зборами, які надаються платнико-
ві відповідними законодавчими актами
за наявності певних умов; 2) спеціаль-
ні податкові режими, які класифіку-
ються залежно від спрямованості
території або галузі народного госпо-
дарства (наприклад, спеціальні еконо-
мічні зони, території пріоритетного
розвитку та технопарки); 3) альтерна-
тивні системи оподаткування [21, с. 34].
О. О. Костенко також вказує, що за 
своїми характеристиками податкові
режими, які діють у технопарках,
мають достатньо відмінних від альтер-
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нативних систем оподаткування ознак,
а саме: 1) їх уведення має комплекс-
ний характер, тому що в межах кож-
ного з них застосовується комплекс
взаємопов’язаних податкових пільг,
що належать до різних податків і
застосовуються одночасно; 2) уво-
дяться на визначений відповідним
законодавчим актом період, мають
тимчасовий (експериментальний) ха-
рактер; 3) для засобів податкового
стимулювання цієї групи характер-
ним є поєднання власне податкових
пільг з іншими заходами неподатко-
вого регулювання підприємницької
діяльності [12, с. 44]. Проте альтерна-
тивність спеціального податкового
режиму стосується перш за все подат-
ків, тоді як з погляду його складу, в
основі якого лежить поділ на податки
та податкові режими [22, с. 313] остан-
ні можуть мати цей характер лише  як
альтернатива загальному податково-
му режиму. І тому варто погодитися 
з твердженням Л. З. Сітшаєвої про те,
що до альтернативних систем опо-
даткування належить і спеціальний
режим оподаткування технологічних
парків та їх учасників [23, с. 50].

Таким чином, податкові режими
технологічних та наукових парків
можуть бути віднесені до складу спе-
ціальних податкових режимів, зва-

жаючи на відповідність їх ознак озна-
кам останніх, а також з огляду на те,
що такі режими мають насамперед
характер сприяння тим видам діяль-
ності, до якої вони застосовуються.
Водночас, не можна не враховувати,
як слушно зазначає О. М. Корецький,
того факту, що ефективна податкова
політика виступає однією з найваж-
ливіших передумов для економічної
стабілізації й переходу до інновацій-
но-інвестиційної моделі економічного
зростання в Україні [24]. А тому на-
гальним, з огляду на значний занепад
наукової та науково-технічної сфер і
несистемність податкових пільг, які їм
надаються, є запровадження такого
спеціального податкового режиму тех-
нологічних та наукових парків, який би
комплексно забезпечував звільнен-
ня суб’єктів, що здійснюють таку
діяльність, від сплати податків і збо-
рів, які для них найбільшим тягарем
(податку на прибуток підприємств, на
додану вартість, митних платежів).
Утім необхідно створити перепони
для зловживань з боку платників
податків, в основі яких мають лежати
результати діяльності наукових та
технологічних парків, що впровадже-
ні у виробництво і/або навчання чи
іншим чином реалізовані в економіці
України.
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Сарана С. В. Спеціальні податкові режими технологічних та наукових парків
У статті розглянуто режими оподаткування технологічних та наукових парків,

визначено податкові пільги, які їм надаються. На основі аналізу та порівняння цих
режимів зі спеціальними податковими режимами запропоновано віднести їх до
складу останніх.

Ключові слова: податок, наукові парки, технологічні парки, спеціальні подат-
кові режими.

Сарана С. В. Специальные налоговые режимы технологических и научных
парков

В статье рассмотрены режимы налогообложения технологических и научных
парков, определены налоговые льготы, которые им предоставляются. На основа-
нии анализа и сравнения данных режимов со специальными налоговыми режима-
ми предложено отнести их к составу последних.

Ключевые слова: налог, научные парки, технологические парки, специальные
налоговые режимы.

Sarana S. Special tax treatment of technological and science parks
The article deals with tax treatment of technological and science parks, tax credits,

they are getting were defined. On the basis of analysis and comparison of given treat-
ments with special tax treatments it is offered to apply them to the last onesy.

Key words: tax, science parks, technological parks, special tax treatments.


