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ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПОЛІПШЕННЯ 

БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)  

 

Згідно статті 1 Закону України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ “Про вищу освіту”, вищі навчальні 
заклади здійснюють наукову та науково-технічну діяльність.  Оскільки Комітет з економічних реформ 

вирішив не об’єднувати напрямок “розвиток науково-технічної та інноваційної сфери” з напрямком 

“реформа системи освіти”, то надаємо аналіз виконання планів-графіків реформи науково-технічної та 
інноваційної сфери.     

 

Основні терміни та визначення дані статтею 1 Закону України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII 

“Про наукову і науково-технічну діяльність”: 

     "наукова діяльність   -   інтелектуальна   творча  діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань.  Основними  її формами є фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження”;  

     “науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність,  спрямована на одержання і 
використання нових знань  у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та 
проектно-пошукові  роботи,  виготовлення  дослідних  зразків або партій науково-технічної продукції, 
а також інші роботи, пов'язані з  доведенням  наукових і науково-технічних знань до стадії  
практичного їх використання”. 

 

Додаток № 3 до Закону України від 23 грудня 2010 року N 2857-VI "Про Державний бюджет України 

на 2011 рік" містить наступний розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік (не 
враховуючи видатки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України):  

Загальний фонд  
Спеціальний 

фонд 
 

Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн

я 
державного 
бюджету 

Код 

функціон
альної 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету 

Найменування  
згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного бюджету Всього 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 
розвитку 

Разом 

2200000   
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 
13 723 858,3 707 772,2 6 153 356,0 881 255,8 19 877 214,3 

2201000   

Апарат Міністерства 

освіти і науки, молоді та 

спорту України 

12 145 639,9 609 073,9 5 874 022,6 810 231,3 18 019 662,5 

2201020 0140 

Фундаментальні дослідження 
у вищих навчальних закладах 

та наукових установах 
161 867,2 161 867,2 1 880,0 1 880,0 163 747,2 

2201040 0980 

Прикладні дослідження і 
розробки за напрямами 

науково-технічної діяльності 
вищих навчальних закладів та 
наукових установ 

121 219,6 121 219,6 76 755,7 76 755,7 197 975,3 

 

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114, містить:  
 - субрахунок № 351 Розрахунки із замовниками з  авансів  на науково-дослідні роботи; 

 - субрахунок № 634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи,  що  підлягають оплаті; 
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 - субрахунок № 723 Реалізація науково-дослідних  робіт  за договорами;  

 - субрахунок № 823 Витрати на  науково-дослідні  роботи  за договорами. 

 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ - СКЛАДОВІ ПЕРШОГО 

ЕТАПУ РОЗДІЛУ “ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” 

ПРОГРАМИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) 
 

Для посилення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок, забезпечення 

його інтеграції в Європейський дослідницький простір необхідно збільшення фінансування на 

оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів:  

  - до 29.07.2010 0  -  Розроблення плану інвентаризації наукового обладнання наукових установ, 

вищих навчальних закладів  

  - до 12.08.2010 -- Розроблення форм запитів    

  - до 26.08.2010 -- Розсилання запитів до ЦОВВ та академій  

   -  до 09.09.2010 - Розсилання запитів центральними органами виконавчої влади та 

національними академіями наук до ВНЗ, НУ  

  -   до 23.09.2010 -   Проведення інвентарізації ВНЗ, НУ   

  -  до 07.10.2010 -   Заповнення запитів ВНЗ, НУ та подання їх до вищих організацій  (дані щодо 

інвентаризації наукового обладнання наукових установ, вищих навчальних закладів)   

   - до 21.10.2010 –  Узагальнення запитів ЦОВВ, академіями наук  (узагальнені данні щодо 

інвентаризації наукового обладнання наукових установ, вищих навчальних закладів)  

  -  до 04.11.2010  -   Збір та узагальнення інформації Держкомнауки  (узагальненна інформація 

стосовно інвентаризації наукового обладнання наукових установ, вищих навчальних закладів)   

  -  до 18.11.2010  -  Створення робочої групи для підготовки проекту концепції (Проект концепції 
державної цільової науково технічної та економічної програми оновлення матеріально-технічної 
бази наукових установ та вищих навчальних закладів)   

  -  до 02.12.2010 -    Підготовка проекту концепції програми  

  -  до 31.12.2010  - Розгляд та опрацювання проекту розпорядження про схвалення концепції 
програми.   

 

Державний класифікатор України “Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97” 

затверджено Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 

822 від 30.12.1997 року.  Він розподіляє обидва види науково-технічної діяльності на два класи:  

  - дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук (КВЕД 73.10.0),  

  - дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук  (КВЕД 73.20.0).   

 

Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку був утворений 

Постановою КМУ від 7 квітня 2010 року № 290 і став правонаступником  Міністерства освіти і  науки  

в  частині  забезпечення  реалізації  державної політики  у  сфері   наукової,   науково-технічної, 
інноваційної діяльності та трансферу технологій.  На базі Державного комітету інформатизації і 
Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 липня 2010 року № 548 створено Державний комітет України з питань 

науки, інновацій та інформатизації. Міністерству фінансів України було доручено вирішити питання 
передачі в Комітет бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на 2010 рік 
для забезпечення діяльності комітету.  Указом Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади" Державний комітет України з питань науки, інновацій 

та інформатизації реорганізовано у Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації 
України. 
 

Здійснення інвентаризації матеріально-технічної бази навчальних закладів і наукових установ та  
проведення  реконструкції та капітального ремонту будівель, які цього потребують, було передбачено 
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заходами щодо реалізації Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896. 

 

 

Згідно Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 380, навчальні 
заклади III-IV рівня акредитації усіх форм власності,  діяльність яких  має  важливе  значення  для 
розвитку науки, економіки і виробництва, разом із заявкою серед інших документів подають до 

Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, довідку про стан розвитку 

дослідницької матеріально-технічної бази.  А Згідно ч. 5 Положення про державний реєстр, наукові 
установи та вищі навчальні  заклади, включені до Реєстру, “зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу 
від своєї основної діяльності спрямовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та 
розвиток дослідницької матеріально-технічної бази (крім вищих навчальних закладів).”  

 

Частиною 2 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і 
розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084, встановлено, що 
замовлення виконується в рамках “програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази 

державних науково-дослідних  і  науково-технічних  установ,  вищих навчальних закладів III-IV рівня 
акредитації”. 

 

Однією з проблем створення єдиного плану інвентаризації наукового обладнання наукових установ, 
вищих навчальних закладів залишається розпорошеність закладів та бюджетного фінансування 
наукової діяльності між багатьма галузевими міністерствами та відомствами. 

 

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114, містить: 
 - субрахунок № 118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей; 

 - субрахунок № 203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами; 

 - субрахунок № 231 Матеріали для учбових, наукових та інших цілей. 

 

Розширення програм надання грантів молодим ученим і викладачам для проведення 

досліджень, підготовка українських учених до ефективної конкуретної боротьби за гранти 

Рамкової програми ЄС   

  -  до 17.08.2010  -  Після оголошення Європейською комісією конкурсу здійснюється збір заявок 

учасників-науковців від України, надаються консультації, роз'яснення  

  -  до 17.09.2010 -  Конкурс на участь у спеціальній програмі ''Люди'' Сьомої Рамкової Програми 

ЄС  

  -  до  23.07.2010  -  Остаточне погодження проекту розпорядження КМУ “Про створення 

національних контактних пунктів Сьомої рамкової програми Європейського Союзу з досліджень 

і технологічного розвитку”   

  -  до  09.08.2010  - Правова експертиза проекту розпорядження КМУ  

  - до 25.08.2010  - Підготовка пакету документів для внесення до КМУ  

  -  до 15.09.2010  -  Супроводження проекту розпорядження КМУ у Секретаріаті  КМУ  

  -  до  30.09.2010  -   Супроводження проекту розпорядження у КМУ   

 

Спеціальна програма ''Люди'' Сьомої Рамкової Програми ЄС передбачає участь третіх країн з пожа 
меж ЄС.  Україна включена відповідного переліку країн, як країна, що є частиною Європейської 
політики сусідства та має договір з ЄС, що покриває науку та технологію. 

 

Згідно статистичних даних, оприлюднених Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформації України, Україна знаходилася на 9 місці серед країн-учасниць Сьомої Рамкової програми, 
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що не є членами ЄС. Так, у 560 проектних пропозиціях взяли участь 714 українських науковців.  Було 

підтримано 103 проекти (з внеском ЄС 11,7 млн. євро), в яких взяли участь 139 українських 

дослідників.  Але 2010-го року національні контактні пункти Сьомої рамкової програми Єврокомісії 
ще не було створено.  
 

Для підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової сфери необхідно:  

нарощування частки бюджетних коштів, які спрямовуються на фінансування фундаментальної 
науки та прикладних наукових і технічних розробок  

  -  до 30.07.2010  -  Підготовка пропозицій щодо формування нових державних цільових науково-

технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, а також щодо 

передбачення у Державному бюджеті України на 2011 рік видатків для запровадження окремих 

бюджетних програм відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій"  

  - до 15.08.2010  -  Передбачення видатків у проекті державного бюджету на 2011 рік за окремими 

бюджетними програмами  ( бюджетні програми: “Фінансове сприяння для реалізації трансферу 

технологій”; “Реалізація повноважень та завдань уповноваженого органу у сфері трансферу 

технологій”; “Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій”; “Розробка змін до ДСТУ 3775-

97 “Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення”; “Підключення наукових 

установ до світових електронних ресурсів та баз даних”.  

 

Згідно статті 2 Закону України від 11 липня 2001 року № 2623-III “Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки”, “пріоритетні тематичні    напрями    наукових   досліджень   і науково-технічних 

розробок - напрями фундаментальних і  прикладних наукових досліджень та науково-технічних 

розробок, що визначаються на середньостроковий період (до 5  років)  у  рамках  пріоритетних 

напрямів   розвитку  науки  і  техніки  з  метою  забезпечення  їх реалізації”.  

 

Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій поєднується з 
Законом України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми".  У структурі та 
значенні розрядів облікового коду державної цільової програми, 8-й розряд – це спрямованість 
програми згідно із Законом України "Про державні цільові програми":  

1  - економічна; 
2  - наукова; 

3  - науково-технічна; 

4  - соціальна; 
5  - національно-культурна; 
6  - екологічна; 
7  - оборонна; 
8  - правоохоронна; 
9  - інша. 
 

Відповідно, мова йде про підготовку пропозицій щодо програм наукової та науково-технічної 
спрямованості.  
 

Закон України від 9 квітня 2004 року № 1676-IV “Про Загальнодержавну комплексну програму 
розвитку високих наукоємних технологій” передбачає виконання програми у два етапи: 2005-2008   

роки (обсяг фінансування 8 755,6 млн. гривень, у т.ч. виконання науково-дослідних та  
дослідно-конструкторських робіт – 2 361,1 млн. гривень) та 2009-2013 роки (збільшити до 2013 року 
частку високотехнологічної продукції в експорті України до 20 відсотків).   
 

Є Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 “Про паспорти бюджетних 

програм”.  Що стосується фінансування з державного бюджету державних цільових програм, то для 
кожної з цільових програм існують окремі нормативно-правові акти:  
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    - бюджетна програма "Фінансове сприяння для реалізації трансферу технологій”.  Цільова 
субсидія   на  трансфер  технологій  -  субсидія  або фінансове сприяння, що надається державою для 
реалізації трансферу технологій.   

   - бюджетна програма “Реалізація повноважень та завдань уповноваженого органу у сфері 
трансферу технологій”.  Уповноваженим органом є центральний орган  виконавчої  влади  у  сфері 
освіти і науки, який є суб'єктом трансферту технологій.   

   - бюджетна програма “Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій”.  Всеукраїнський 

конкурс іннноваційних технологій проводиться на підставі Постанови КМУ від 28 жовтня 2004 р. № 

1421, що затвердила відповідне положення та оргкомітет.  
   - бюджетна програма “Розробка змін до ДСТУ 3775-97 “Патентні дослідження. Основні 
положення та порядок проведення”.  Виконання робіт, пов’язаних з патентними дослідженнями у 
відповідності з ДСТУ 3575-98 та ДСТУ 3574-98 (з підготовкою звіту про патентні дослідження, 
патентного формуляру, інформаційної карти), проводяться патентними повіреними (представниками у 
справах з інтелектуальної власності, які діють на підставі Положення, затвердженого Постановою 

КМУ від 10 серпня 1994 року № 545).  Державним департаментом  інтелектуальної власності 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (КВКВ 220 та 221) видаються:  
 - патенти на винахід (відповідно до Закону України від 30 червня 1993 № 3687 “Про охорону прав на 
винаходи та корисні моделі”),  

 - патенти на корисну модель (відповідно до Закону України від 30 червня 1993 № 3687 “Про охорону 
прав на винаходи та корисні моделі”),  

 - патенти на промисловий зразки (відповідно до Закону України “Про охорону прав на промислові 
зразки”, функціонує Державне підприємство “Український інститут промислової власності”),   

 - свідоцтва на знаки для товарів та послуг (відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки 

для товарів та послуг”),  

 - свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 
 - бюджетна програма “Підключення наукових установ до світових електронних ресурсів та баз 
даних”.  За ініціативи МОН та за фінансової підтримки низки університетів було здійснено проект з 
тестового підключення вищих навчальних закладів і наукових установ до світових електронних 

ресурсів і баз даних Української науково-освітянської телекомунікаційної мережі "УРАН", що 

підключена до європейської науково-освітньої мережі GEANT2. 

 

Пріоритетне спрямування бюджетного фінансування науки на виконання на конкурсних 

принципах державних цільових наукових, науково-технічних програм, державного замовлення в 

сфері науки та інноваційної продукції, а також фінансування грантів Державного фонду 

фундаментальних досліджень 

- до 30.07.2010  -   Підготовка пропозицій щодо передбачення видатків у проекті державного 

бюджету на 2011 рік за програмою 2201030 “Забезпечення діяльності Державного фонду 

фундаментальних досліджень”  

  - до 15.08.2010  -   Передбачення видатків у проекті державного бюджету на 2011 рік за 

програмою 2201030 “Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”   

  - до 01.08.2010  -   Підготовка та опрацювання бюджетних запитів щодо пріоритетного 

спрямування бюджетного фінансування науки на виконання на конкурсних принципах 

державних цільових наукових, науково-технічних програм, державного замовлення в сфері 
науки та інноваційної продукції, а також фінансування грантів Державного фонду 

фундаментальних досліджень.  

  - до 20.12.2010  -  Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до “Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності” у КМУ. 

 

Згідно означення, наданого Законом України 13 грудня 1991 року N 1977-XII “Про наукову і науково-

технічну діяльність”, “фундаментальні наукові  дослідження  -  наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність,  спрямована на одержання  нових знань про закономірності розвитку 
природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку”. 
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Згідно статті 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності Закону України від 

13 грудня 1991 року № 1977-XII “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “видатки Державного    

бюджету    України,   передбачені   для   проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за 
наявності висновку про доцільність  проведення  витрат  по кожній науковій темі, наданого 

Експертною   радою  при  Національній  академії  наук  України  із залученням  експертів 
центрального органу виконавчої влади у сфері наукової  і  науково-технічної діяльності”. 

 

У зазначеному законі є стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень, згідно якої “для 
підтримки фундаментальних  наукових  досліджень у галузі природничих,  технічних і гуманітарних  

наук,   що   провадяться науковими   установами,  вищими  навчальними закладами,  вченими, 

створюється Державний  фонд  фундаментальних  досліджень (далі - Фонд)”. Діяльність Фонду 

регулюється Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  (Постанова КМУ від 24 

грудня 2001 р. № 1717 “Про Державний фонд фундаментальних досліджень”, з віднесенням  

останнього до сфери управління Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації).  У 

Державному бюджеті України  кошти  для  Фонду  визначаються окремим рядком.  Кошти Фонду 
формуються за рахунок:  
  - бюджетних коштів;  
  - добровільних внесків  юридичних і фізичних осіб (у тому числі іноземних).  

 

Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі. Зазначений код програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету вказує на те що програма 2201030 “Забезпечення діяльності 
Державного фонду фундаментальних досліджень” є одним з видатків Апарату Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформації України.  

 

Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності 
врегульовані статтею 36 Закону України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII “Про наукову і науково-

технічну діяльність”.  

 

Державне замовлення на науково-технічну продукцію врегульоване статтею 37 Закону України від 13 

грудня 1991 року № 1977-XII “Про наукову і науково-технічну діяльність”. 

 

Додаток № 3 до Закону України від 23 грудня 2010 року N 2857-VI "Про Державний бюджет України 

на 2011 рік" містить наступний розподіл видатків Державного бюджету України на  2011 рік (тис. 
грн..):  

Загальний 
фонд 

    
Спеціал

ьний 
фонд 

з них  

Код 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 

кредитуван
ня 

державног
о бюджету 

Код 

функці
ональ
ної 
класи
фікації 
видатк
ів та 

кредит
ування 

бюдже
ту 

Найменування  

згідно з відомчою і 
програмною 

класифікаціями видатків 
та кредитування 

державного бюджету 
Всього 

видатки 
споживанн

я 
оплата 

праці 

комун
альні 
послуг
и та 

енерго
носії 

видатки 
розвитку 

Всього 

Разом 

5030000   

Державне агентство 

з питань науки, 

інновацій та 

інформації України 

202 700,4 37 768,7 11 894,2 940,0 164 931,7 3 201,6 205 902,0 

5031000   

Апарат Державного 

агентства з питань 

науки, інновацій та 

інформації України 

202 700,4 37 768,7 11 894,2 940,0 164 931,7 3 201,6 205 902,0 
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5031050 0140 

Забезпечення  

діяльності 
Державного фонду 
фундаментальних 
досліджень  

29 997,2 1 500,3 1 005,8 24,2 28 496,9 0,0 29 997,2 

 

 

 

 

Застосування спрощених процедур закупівлі (на підставах, передбачених законом про державні 
закупівлі) для фінансування за рахунок державних коштів НДДКР, виконавці яких 

визначаються на конкурсній основі у встановленому законодавством порядку  підвищення 

фінансової автономності наукових установ і ВНЗ у розпорядженні коштами, отриманими від 

замовників різних форм власності за виконання НДДКР  

  - до 01.11.2010  -   Розробка нової редакції Закону України "Про вищу освіту" у положеннях якої 
передбачити можливість підвищення фінансової автономності наукових установ і ВНЗ у 

розпорядженні коштами, отриманими від замовників різних форм власності за виконання 

НДДКР  

  - до 16.11.2010  - Первинне погодження тексту законопроекту  

  - до 24.11.2010  - опрацювання зауважень, наданих ЦОВВ, до законопроекту  

  - до 07.12.2010  -  Громадське обговорення   

  -  до 09.12.2010  - Остаточне погодження законопроекту  

  - до 27.12.2010  -  правова експертиза проекту закону  

  - до 14.10.2010  -  підготовка пакету документів для внесення до КМУ   

 

Згідно статті 42 Закону України від 13 грудня 1991 року N 1977-XII “Про наукову і науково-технічну 
діяльність”, науково-дослідні  та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок 
коштів Державного  бюджету  України, виконуються на підставі договору (контракту), обов'язковими 

умовами якого “є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін  щодо  

забезпечення  охорони  прав  на   створені   об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка 
буде сплачувати винагороду суб'єктам права  інтелектуальної  власності  згідно  із законодавством 

України”. 

 

Як відомо, Розділ IV Закону України від 9 квітня 2004 року N 1676-IV “Про Загальнодержавну 
комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” на першому етапі виконання 
Програми (2005-2008 рр.) передбачав обсяг фінансування науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт на рівні 2 361,1 млн. гривень.  Фінансування науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт передбачалося за вісьмома напрямками:  

 Найменування завдання 

2005 2006 2007 2008 

млн. 

грн.. 

1 модернізація електростанцій; створення об'єктів 
альтернативної енергетики, альтернативних  

видів рідкого та газового палива; використання 
вторинних енергетичних ресурсів; розроблення  
новітніх ресурсозберігаючих технологій 95,2 104,7 142,1 184,3 526,3 

2 розвиток машинобудування та приладобудування як 
основи високотехнологічного оновлення всіх  
галузей виробництва; розвиток високоякісної 
металургії 167,6 186,2 251,4 325,8 931,0 

3 розвиток нанотехнологій і мікроелектроніки, 

створення і впровадження інформаційних технологій 

та телекомунікаційних систем 70,8 78,7 106,2 137,7 393,4 
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4 удосконалення хімічних технологій, розроблення та 
застосування нових матеріалів, розвиток  
біотехнологій 47,3 52,6 71 92,1 263,0 

5 розроблення наукоємних технологій для розвитку 
сільського господарства і переробної промисловості 10,8 12,1 16,3 21,1 60,3 

6 створення сучасних транспортних систем 5,6 6,3 8,5 11,1 31,5 

7 застосування наукоємних технологій у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та  
оздоровлення людини 10,6 11,8 16 20,6 59,0 

8 розвиток інноваційної культури суспільства 16,9 19,9 26,1 33,7 96,6 

 УСЬОГО НДДКР 424,8 472,3 637,6 826,4 2 361,1 

 

Статтею 28 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” 

передбачено, що Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів “у разі   здійснення   закупівлі, яка 
має складний  або спеціалізований характер (у  тому  числі  консультаційних  послуг, наукових 

досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими 

критеріями оцінки, зокрема такими, як:  
     якість виконання робіт, послуг;  
     умови оплати;  

     строк виконання;  
     гарантійне обслуговування;  
     експлуатаційні витрати;  

     передача технології  та підготовка управлінських,  наукових і виробничих кадрів,  включаючи 

використання  місцевих  ресурсів,  у тому  числі  засобів  виробництва,  робочої  сили і матеріалів для  
виготовлення  товарів,  виконання  робіт,   надання   послуг,   що пропонуються учасником.  

 

Також стаття 33 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI передбачає, що процедура 
двоступеневих  торгів  може  застосовуватися  за умов, якщо “предметом закупівлі є здійснення   
наукових   досліджень, експериментів  або розробок,  виконання дослідно-конструкторських,  
будівельних робіт”. 

 

Дослідно-конструкторські роботи  (комплекс  робіт, що виконуються  на  основі  технічних  завдань  з  
метою  розроблення дослідно-конструкторської документації) підлягають обов'язковій науковій і    
науково-технічній експертизі, згідно статті 5 Закону України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР 

“Про наукову і науково-технічну експертизу”.  Максимальний розмір  коштів,  що  спрямовуються  на  
покриття витрат на експертизу для експертизи виконаних науково-дослідних або  
проектно-конструкторських  робіт не може перевищувати 3  відсотки  вартості  обсягу виконаних 

робіт.   
 

Для спрямування вітчизняного науково-технічного потенціалу на забезпечення потреб інно-

ваційного розвитку економіки України й організацію виробництва високотехнологічної 
продукції необхідно:  

  - до 25.12.2010  - Розробка та впровадження інструментів державної підтримки інноваційної 
діяльності  
    -  до   05.08.2010 - Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України, щодо діяльності технологічних парків” у Секретаріаті КМУ 

  - до 18.08.2010 - Супроводження Проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів 

України, щодо діяльності технологічних парків” у КМУ 

  - до 02.09.2010 - Подання законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України, щодо 

діяльності технологічних парків” до ВРУ 

  - До прийняття законопроекту у другому читанні - Супроводження законопроекту до його 

прийняття у другому читанні 
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Стаття Закону України від 4 липня 2007 року № 40-IV визнає інноваційним підприємством 

підприємство будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70% обсягу продукції за звітний період є 
інноваційними продуктами.  

  

Державне агентство з інвестицій та розвитку України (надалі, Держінвестицій України, КВКВ 624) 

було створене Указом Президента України від 30 грудня 2005 року № 1873/200.  

Положення про Держінвестицій України затверждене Постановою КМУ від 16 травня 2007 року № 

749.   Українська державна інноваційна компанія була створена як небанковська фінансово-кредитна 
установа і підпорядкована Держінвестицій України Постановою КМУ від 13 квітня 2000 року № 654 

“Про створення державної інноваційної компанії”.  УДІК  стала правонаступником Державного 

інноваційного фонду України.  Згідно пункту 17 частини 1 статті 14 вже нечинного Закону України 25 

червня 1991 року № 1251-XII “Про систему оподаткування”, збір до Державного інноваційного фонду 
належав до числа загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів).   УДІК залучало 
позабюджетні джерела, у тому числі й іноземні, для фінансування інноваційних проектів. Заявки на 
участь у конкурсному відборі подаються у бізнес-плані інноваційного проекту, згідно встановленої 
форми.  УДІК пізніше змінила назву і стала Державною інноваційною фінансово-кредитною 

установою (ДІФКУ).  ДІФКУ володіє Українським банком реконструкції та розвитку (УБРР).  

Кабінетом Міністрів України 17 червня 2009 року було схвалено надання державних гарантій за 
зобов’язаннями ДІФКУ. 

 

Держінвестицій України Наказом від 16 листопада 2006 року № 34 затвердило Порядок конкурсного 

відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки.   Державна експертиза інноваційних 

проектів здійснюється на підставі статті 330 Господарського кодексу України.  Постановою КМУ від 

16 червня 2010 року № 576 окреслено деякі питання надання державної підтримки для реалізації 
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, згідно якого головним 

розпорядником коштів є Держінвестицій.   Зокрема, затверджено Порядок використання у 2010 році 
коштів Стабілізаційного фонду.   
 

Статтею 38 Закону України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” передбачено існування Державного інноваційного фонду, що підпорядковується 
центральному органу  виконавчої  влади  у  сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності.   
 

Коди бюджетних платежів, згідно Наказу Мінфіну від 27.12.01 р. № 604: 

50050000  Збір до Державного інноваційного фонду України  

50050100  Надходження від підприємств, установ і організацій  

50050200  Бюджетні трансферти  

50050300  Надходження від застосування штрафних санкцій  

50050400  Інші надходження  

50050500  
Реструктурована сума заборгованості збору до Державного інноваційного 

фонду України  

 

Станом на 2010-й рік, не вдалося знайти підтвердження існуванню Державного інноваційного фонду 
України. 

 

Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади" Державне агентство з інвестицій та розвитку України та 
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Державне агентство України з управління національними проектами було об'єднано в Державне 

агентство з інвестицій та управління національними проектами України.  Невідомо, чи в 
інноваційній діяльності воно надалі буде дублювати діяльність Державного агентства з питань 

науки, інновацій та інформатизації України щодо інноваційної діяльності. 
 

Діяльність парків врегульована: 
 - законом України 16 липня 1999 року N 991-XIV Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків,  
 - законом України 25 червня 2009 року N 1563-VI “Про наукові парки”. 

 

Згідно означення, наданого законодавством, “технологічний  парк (технопарк) - юридична особа або 

група юридичних осіб (далі - учасники технологічного  парку),  що  діють відповідно  до  договору  
про  спільну  діяльність  без  створення юридичної особи  та  без  об'єднання  вкладів  з  метою  

створення організаційних  засад  виконання  проектів  технологічних парків з виробничого 

впровадження наукоємних розробок,  високих  технологій та   забезпечення  промислового  випуску  

конкурентоспроможної  на світовому ринку продукції”.   

 

Суми ввізного мита зараховуються на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та 
спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням.  

Крім того, технологічні парки отримують цільові субсидії.  Постановою КМУ від 21 березня 2007 р. № 

517 затверджено Порядок проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів 
технологічних парків. 
 

Для підвищення ефективності національної інноваційної системи та інфраструктури 

інноваційної діяльності необхідно: 

  - до 30.07.2010 - Підготовка пропозицій щодо передбачення видатків у проекті державного 

бюджету на 2011 рік на реалізацію Державної цільової економічної програми “Створення в 

Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 роки". 

  - до 15.08.2010 - Передбачення видатків у проекті державного бюджету на 2011 рік на реалізацію 

Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” 

на 2009-2013 роки" 

  - у тримісячний термін з дати прийняття Закону України "Про державний бюджет України на 

2011 рік" - У разі передбачення видатків у Державному бюджеті на 2011 рік на реалізацію 

Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” 

на 2009-2013 роки" - розробка нормативно-правових актів відповідно до завдань і заходів 

Програми 

  - до 30.07.2010 - Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України 

“Про інноваційну діяльність” у Секретаріаті КМУ  

  - до 16.08.2010 -   Супроводження Проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про інноваційну діяльність" у КМУ  

  - до 13.09.2010  - Подання законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про 

інноваційну діяльність" до ВРУ   -   

  - До прийняття законопроекту у другому читанні  - Супроводження законопроекту до його 

прийняття у другому читанні.  
  - у шестимісячний термін з моменту прийняття Закону -  Розробка та прийняття нормативно-

правових актів спрямованих на реалізацію Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про інноваційну діяльність"  

  -  до  05.08.2010  -   Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності наукових парків" у Секретаріаті КМУ   

  -  до 18.08.2010  -  супроводження Проекту Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності наукових парків" у КМУ   
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  -   до 02.09.2010  -  Подання законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності наукових парків" до ВРУ   

  -  До прийняття законопроекту у другому читанні   -  Супроводження законопроекту до його 

прийняття у другому читанні     
  -  у шестимісячний термін з моменту прийняття Закону  -   Розробка та прийняття нормативно-

правових актів спрямованих на реалізацію Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності наукових парків"   
   

 

Державну цільову економічну програму "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-

2013 роки було затверджено Постановою КМУ від 14 травня 2008 р. N 447.   

 

У тому числі за роками Джерела фінансування Обсяг фінансування, 
млн. гривень   2009 2010 2011 2012 2013 

Державний бюджет 104,25 21,3 19,83 21,73 20,64 20,75 

Місцеві бюджети   79,4 30,6 29,55 6,88 5,47 6,9 

Інші джерела      96,7 6,94 31,58 17,38 19,4 21,4 

Усього 280,35 58,84 80,96 45,99 45,51 49,05 

 

Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми  фінансових  ресурсів  становить близько  

280,35  млн.  гривень,  у  тому  числі  за рахунок коштів державного бюджету - близько 104,25 млн. 

гривень. 
 

Єдиною зміною, внесеною 2010-го року до Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV “Про 

інноваційну діяльність”, залишається продовження терміну дії свідоцтв про державну реєстрацію  

інноваційних  проектів, з трьох до семи років від дати їх видачі.  
 

Показниковим залишається рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (до 

протоколу № 14 від 16 квітня 2008 року) "Про стан державного регулювання і управління у сфері 
розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні".  

Рішення констатує, що інноваційну діяльність паралельно регулюють Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України (колишнє Державне агентство України з інвестицій та розвитку), Державне агентство України 

з управління державними корпоративними правами та майном (колишнє Міністерство промислової 
політики України) та  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на підставі Указу 
Президента України від 23 жовтня 2000 року №1159. 

 

Згідно означення, наданого статтею 1 Закону України від 25 червня 2009 року N 1563-VI “Про наукові 
парки”, “науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи вищого   навчального   

закладу  та/або  наукової  установи  шляхом об'єднання  внесків  засновників  для  організації,   
координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку”.  До Закону 
України від 25 червня 2009 року N 1563-VI “Про наукові парки” 2010-го року не внесилося істотних 

змін.  

 

Приведення законодавства України в сфері інтелектуальної власності у відповідність до 

законодавства Європейського Союзу     

  -  до 03.12.2010  - Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” у Секретаріаті КМУ  

  -  до 20.12.2010  -  Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” у КМУ  
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Захист інтелектуальної власності в Україні забезпечується статтями 41 та 54 Конституції України, 

затвердженої 28 червня 1996 року, кодексами України, законами України та відповідними нормативно-

правовими актами.  

 

Після вступу України до Світової Організації Торгівлі, Верховною Радою України був прийнятий 

Закон України від 31 травня 2007 року N 1111-V “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із 
вступом України до СОТ”. 

 

Указом Президента від 27 квітня 2001 року N 285/2001 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні” Кабінет Міністрів України був зобов’язаний вжити заходи щодо приєднання до 
низки міжнародних конвенцій та договорів, зокрема:  
  - Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, підписаного в м. 

Женеві 20 грудня 1996 року, 
  - Договору  Всесвітньої  організації  інтелектуальної  власності про виконання  і  фонограми, 

підписаного в м. Женеві 20  грудня  1996  року, 
 - Женевського  акта  Гаазької конвенції про міжнародну  реєстрацію промислових знаків, підписаного 

в м. Женеві 2  липня  1999 року, 

 - Договору про патентне право, підписаного в м. Женеві 1 червня 2000 року; 
 - Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців,   виробників     фонограм   і   організацій 

мовлення, підписаної  в  м.  Римі 26 жовтня 1961 року. 
 - удосконалення законодавства  України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням положень 
міжнародних договорів України, а також Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності (Угода TRIPs);  

 

Оскільки Державний департамент інтелектуальної власності України був створений Постановою КМУ 

від 4 квітня 2000 року № 601 в структурі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (КВКВ 

220 та 221), залишається не зрозуміло, чому відповідальним органом за внесення змін до законодавства 
України в сфері інтелектуальної власності Програмою економічних реформ Президента України на 
2010-2014 рр. визначено Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.   

Як відомо, Указом Президента України № 1085 від 09 грудня 2010 року “Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади”, в результаті реорганізації Міністерства освіти і науки України 

було створено Державну службу інтелектуальної власності України, видатки на яку фінансуються з 
Державного бюджету України.  

 

Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” від 23 грудня 2010 року N 2857-VI 

(Опубліковано 30 грудня 2010 року в газеті "Урядовий кур'єр" № 246 - www.ukurier.gov.ua) - Розподіл 

видатків Державного бюджету України на  2011 рік - тис.грн. 

Загальний фонд   
Спеціальний 

фонд 

Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн

я 
державного 
бюджету 

Код 

функці
ональн
ої 

класиф
ікації 
видатк
ів та 
кредит
ування 
бюдже
ту 

Найменування  
згідно з відомчою і 

програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного 

бюджету 

Всього 
видатки 

споживання 
видатки 
розвитку 

Всього 
Разом 

2200000   

Міністерство освіти і 
науки, молоді та 

спорту України 

13 723 858,3 13 016 086,1 707 772,2 6 153 356,0 19 877 214,3 

2201000   

Апарат 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

12 145 639,9 11 536 566,0 609 073,9 5 874 022,6 18 019 662,5 
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2202000   

Державна служба 

інтелектуальної 

власності України 

4 846,0 4 256,0 590,0 5 270,0 10 116,0 

2202010 0411 

Керівництво у сфері 

інтелектуальної 

власності 

4 256,0 4 256,0 0,0 0,0 4 256,0 

2202020 0411 

Заходи, пов'язані з 

охороною 

інтелектуальної 

власності 

590,0 0,0 590,0 5 270,0 5 860,0 

 

 

Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачає і доходи 

Державного бюджету України на 2011 рік від зборів за послуги, пов'язані з охороною прав на 
інтелектуальну власність, тис. грн. 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

24060200 
Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на 
інтелектуальну власність 

5 270,0 0,0 5 270,0 

 

Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” був затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185, відповідно до статті 9  Закону  
України "Про оцінку майна, майнових прав   та   професійну  оціночну  діяльність  в  Україні".   

 

Кабінетом Міністрів України прийнято низку постанов щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної 
власності у митному реєстрі (введено в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс "Митний 

реєстр об'єктів права інтелектуальної власності") та щодо порядку сплати зборів за дії, пов'язані з 
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. 
 

У Цивільному кодексі України Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, до якої 
входять Глави №№ 35-46.  Зокрема,  Глава 43 врегульовує комерційні найменування, та Глава 44, що 
врегульовує торговельні марки.  Згідно інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291, комерційне 

найменування чи торговельна марка обліковуються на субрахунку № 123 суб’єкта господарської 
діяльності.  
 

По інтелектуальній власності 98% ліцензійних угод не підлягають державній реєстрації.  У випадку 
порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, ліцензіар має право розірвати ліцензійну угоду.  На відміну від ліцензійного 

договору, у ліцензії не можна прописати права і зобов’язання.  Ліцензія дає право використовувати 

торгову марку, будучи застрахованим від позовів третіх осіб.     

 

Згідно п. 14.1.225 Податкового кодексу України, “роялті − будь-який платіж, отриманий як винагорода 
за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на 
літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на 
носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи 

торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на 
інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього 

пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими 

об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб 
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такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, 

процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за 
винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством 

України”. 

Згідно статті 267 Митного кодексу України, роялті та митні платежі повинні включатися до митної 
вартості імпортованого товару.   

На відміну від разового платежу, може сплачуватися фіксоване роялті, або сума в процентому вимірі 
від загального розміру платежів. 

Регуляторні органи включають “Укрпатент” та Держзовнішінформ (Державний інформаційно-

аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків).   
 

Згідно п. 186.3 (а) Податкового кодексу України, обкладається ПДВ “надання майнових прав 
інтелектуальної власності, у тому числі по ліцензійним угодам”. 

 

Згідно п. 196.1.6 Податкового кодексу України, не обкладається ПДВ “…роялті у грошовій формі або у 
вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом”. 

 

Удосконалення державного регулювання і економічного стимулювання суб'єктів 

господарювання у сфері трансферу технологій  

  -  до 29.07.2010  -  Розробка змін до Закону України “Про державне регулювання у сфері 
трансферу технологій” 

    -  до 13.08.2010  -   Первинне погодження тексту законопроекту   

  -   до  30.08.2010  -  Опрацювання зауважень, наданих ЦОВВ, до законопроекту  

  -  до 13.08.2010  -  Громадське обговорення  

  -  до 14.09.2010  -  Остаточне погодження законопроекту  

  -   до 29.09.2010  -  Правова експертиза проекту закону  

  -    до  14.10.2010  -  Підготовка пакету документів для внесення до КМУ   

  -  до 05.11.2010  -  Супроводження законопроекту у Секретаріаті КМУ  

  - до 20.11.2010  -   Супроводження законопроекту у КМУ   
 

До Закону України від 14 вересня 2006 року № 143-V “Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій” 2010-го року суттєвих змін не вносилось.  Законом надано означення, що 

“технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих  наукових  знань,  
технічних,  організаційних  та інших  рішень  про  перелік,  строк,  порядок   та   послідовність 
виконання   операцій,  процесу  виробництва  та/або  реалізації  і зберігання продукції, надання 
послуг”. 

 

Відповідним чином, “трансфер технології  -  передача технології,  що оформляється шляхом укладення 
двостороннього або багатостороннього договору між фізичними   та/або   юридичними   особами,   

яким  установлюються, змінюються  або  припиняються  майнові  права  і  обов'язки   щодо  
технології та/або її складових”. 

 

Законом передбачена державна реєстрація договорів про трансфер технологій. 

 

Кабінетом Міністрів України затверджене типове положення про структурний підрозділ з питань 
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук. Такі підрозділи утворені в 
центральних органах виконавчої влади, Національній та галузевій академіях наук, а також у всіх 
обласних, Київській та Севастопольській міській державних адміністраціях; 
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В структурі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (КВКВ 220 та 221) існує 
департамент інновацій та трансферу технологій, але паралельно нормативно-правові акти видаються і 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформації України.   Зокрема, 
Держкомінформнауки видало наказ від 24.09.2010 року № 30 “Про затвердження складу робочої групи 

з розробки змін до Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій”. 
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Додаток 1 до моніторингу виконання плану-графіку першого етапу розвитку науково-технічної 
та інноваційної сфери, передбаченого у розділі “поліпшення бізнес-клімату й залучення 

інвестицій ” Програми економічних реформ Президента України .   

 

Бюджетна інформація та нормативно-правові акти - розвиток науково-технічної та інноваційної 
сфери 
Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII “Про наукову і науково-технічну діяльність” 

Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР “Про наукову і науково-технічну експертизу”.  

Закон України від 11 липня 2001 року № 2623-III “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”. 

Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V “Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій”.  

Закон України від 9 квітня 2004 року № 1676-IV “Про Загальнодержавну комплексну програму 
розвитку високих наукоємних технологій”. 

Закон України від 25 червня 1993 року N 3322-XII “Про науково-технічну інформацію”.  

Закон України від 16 липня 1999 року N 991-XIV Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків,  
Закон України від 25 червня 2009 року N 1563-VI “Про наукові парки”. 

Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми". 

Закон України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII “Про авторське право і суміжні права”. 

Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 106 "Про порядок розроблення та виконання державних цільових 

програм".  

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 "Про затвердження порядку обліку 
державних цільових програм".  

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV, статті 325-332 (правове регулювання 
інноваційної діяльності). 
Закон України від 04 липня 2002 року  № 40-IV “Про інноваційну діяльність”.  

Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні”.  

Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV “Про спеціальний режим інноваційної діяльності  
технологічних парків”.   

Закон України від 25 грудня 2002 року № 368-IV “Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво”.   

Закон України від 20 вересня 2001 року №  2733-III “Про приєднання України до Договору Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності про авторське право”.   

Закон України від 21 вересня 2000 № 1972-III “Про ратифікацію Угоди про співробітництво по 

припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності”.  

Постанова КМУ від 21 березня 2007 р. № 517 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та 
здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків”. 

Постанова КМУ від 24 грудня 2001 р. № 1717 “Про Державний фонд фундаментальних досліджень”. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 243 “Питання Державного 

інноваційного фонду”.   

Постанова Кабінет Міністрів України від 5 липня 2010 року № 548 “Про створення Державного 

комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації”.   

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 “Про затвердження Порядку 
формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та 
конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету”. 

Указ Президента України № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади”. 

Указ Президента України від 30 грудня 2005 року № 1873/200 про Державне агентство з інвестицій та 
розвитку України.  

Постанова КМУ від 16 травня 2007 року № 749 Про Положення про Держінвестицій України.    



                    консультанти:  Бабанін Олександр, Любич Андрій  

                              РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ   стор. 17 з 17 

Постанова КМУ від 13 квітня 2000 року № 654 “Про створення державної інноваційної компанії”  

Наказ Держінвестицій України від 16 листопада 2006 року № 34 про затвердження Порядку 
конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки.    

Постанова КМУ від 16 червня 2010 року № 576 питання надання державної підтримки для реалізації 
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, згідно якого головним 

розпорядником коштів є Держінвестицій.    

Постанова КМУ від 03.10.2007 р. № 1185 “Про затвердження Національного стандарту № 4 “Оцінка 
майнових прав інтелектуальної власності”.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855 “Про затвердження переліку 
платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.  
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