
Першочергові заходи щодо реформування державної науково-

технічної та інноваційної політики спрямовані на підвищення 

ефективності реалізації напряму «Розвиток науково-технічної та 

інноваційної сфери» Програми економічних реформ на 2010–2014 рр.: 

– запровадження мораторію на практику бюджетного планування 

видатків базового й програмно-цільового напрямів фінансування вітчизняної 

науки в обсягах, що не відповідають нормам чинного законодавства, зокрема 

положенням ст. 3, 4 Закону України від 13.12.1991 р. № 1977-XII «Про 

наукову та науково-технічну діяльність»; 

– організація і методологічне забезпечення проведення в Україні 

статистичного моніторингу і фінансово-економічного оцінювання недоліків, 

переваг, а також прогнозних економічних наслідків реорганізації системи 

преференцій фінансово-кредитного, податкового й митного регулювання 

інноваційних процесів в економіці, що стане передумовою для здійснення 

необхідних кроків у напрямі запровадження нової або відновлення дії 

використовуваної раніше системи фінансової підтримки інноваційної 

діяльності; 

– формування цілісної системи державного стимулювання інноваційної 

діяльності, застосування фінансово-економічного механізму залучення 

венчурного капіталу у сферу розроблення і впровадження прогресивних 

технологічних інновацій; 

– уніфікація на міждержавному рівні нормативних положень механізму 

вирішення проблеми розподілу прав власності на результати НДДКР, 

виконаних за рахунок коштів державного бюджету, що матиме позитивний 

вплив на спільні міждержавні проекти у сфері сучасних напрямів розвитку 

науки й техніки; 

– завершення Україною внутрішньодержавних процедур у справі 

ратифікації Угоди про створення спільного науково-технологічного простору 

держав-учасниць СНД, що збільшить можливості для реалізації спільно з 

Російською Федерацією наукових розробок у сфері нових технологій; 

– розроблення законопроекту «Стратегія розвитку високотехнологічних 

видів діяльності сфери промислового виробництва та наукомістких послуг до 

2025 року», у якому буде визначено комплекс невідкладних заходів щодо 

організаційно-правових, фінансово-економічних й інституційних засад 

розбудови високотехнологічної економіки. Основні положення документа 

регламентуватимуть насамперед структуру сектору високих технологій, 

прогнозні показники очікуваного рівня його розвитку, механізм надання 

податкових, фінансових і кредитних преференцій, а також гарантій 

дотримання з боку держави незмінними впродовж дії цього нормативного 



документа визначених у ньому засад фінансово-економічного стимулювання 

високотехнологічних видів діяльності (Одотюк І., Фащевська О., Щегель С. 
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