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1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інно-
ваційній сфері на 2015—2019 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, на-
ціональним галузевим академіям наук щороку до 15 лютого інформувати Міністерство освіти і науки 
про стан виконання затвердженого цим Розпорядженням плану заходів за формою, встановленою 
Міністерством, для подання до 1 травня Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 червня 2015 р. № 575-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Концепції реформування державної політики

в інноваційній сфері на 2015—2019 роки

КАБІНЕТ  МІН ІСТР ІВ  УКРА ЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 червня 2015 р. № 575-р
м. Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері

на 2015—2019 роки

Зміст завдання Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні
за виконання

1. Реформування сис-
теми державного за-
мо влення на виконан-
ня науково-дослідних 
та дослідно-конст рук-
тор ських робіт

1) врахування під час розроблення порядків викорис-
тання коштів державного бюджету за бюджетними про-
грамами наукового та науково-технічного спрямування 
вимоги щодо першочергового спрямування таких ко-
штів на проведення досліджень і впровадження розро-
бок, що мають високий ступінь готовності та забезпечу-
ють практичні результати у галузі економіки

постійно центральні органи 
виконавчої влади

2) залучення інвестицій підприємств та організацій дер-
жавного і недержавного секторів національної економі-
ки для організації виробництва продукції шляхом впро-
вадження науково-технічних розробок та технологій за 
державним замовленням

-“- центральні та місце-
ві органи виконавчої 
влади

3) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту акта щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 
«Про затвердження переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися бюджетними науковими установами» 
в частині розширення переліку платних послуг

2015 рік МОН Мінекономро-
звитку Мінфін Мін-
ре гіон Мін’юст Наці-
о нальна академія на-
ук (за згодою)
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2. Створення сприят-
ливих умов для акти-
візації інноваційної ді-
яльності, впроваджен-
ня інновацій, функціо-
нування інноваційної 
ін фраструктури

1) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України щодо внесення змін до-
Закону України «Про інноваційну діяльність» стосовно 
визначення механізму венчурного фінансування іннова-
ційної діяльності, нових типів інноваційних структур

2015 рік МОН Мінеконом роз-
витку Мін фін Мі н ре-
гіон Мін’юст На ціо на-
льна академія наук (за 
згодою)

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України про-
ектів актів щодо визначення засад створення та функці-
онування технологічних платформ і кластерів

у тримісяч-
ний строк 
пі сля прий-
нят тя Зако-
ну України 
щодо вне-
сення змін 
до Закону 
України 
«Про інно-
ваційну ді-
яльність»

-“-

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо врегулювання де-
яких питань та стимулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій)»

2015 рік -“-

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проектів актів, що визначають механізми 
реалізації положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України (щодо врегулювання деяких 
питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій)» стосовно стимулювання суб’єктів господа-
рювання до комерціалізації об’єктів права інтелектуаль-
ної власності

у тримісяч-
ний строк 
після прий-
няття Зако-
ну України 
«Про внесе-
ння змін до 
деяких за ко-
нів України 
(що до врегу-
лювання де-
яких питань 
та стимулю-
вання діяль-
ності у сфері 
трансферу 
технологій)»

МОН Мінекономро-
звитку Мінфін Мін-
регіон Мін’юст ДСІВ 
Національна академія 
наук (за згодою)

5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекту Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України» (щодо стимулю-
вання інноваційної діяльності)

2016 рік МОН Мінекономро з-
витку Мінфін Мі н’юст 
Національна академія 
наук (за згодою)

6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту нормативно-правового акта щодо держав-
ної підтримки розвитку високотехнологічних ви робництв

-“- -“-

Продовження таблиці

Зміст завдання Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні
за виконання
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7) розроблення та затвердження в установленому по-
рядку програми співпраці науково-дослідних установ, 
вищих навчальних закладів, підприємств та інших су-
б’єктів науково-технічної діяльності, що передбачає спі-
льне фінансування діяльності з розроблення та вироб-
ництва інноваційного продукту, продукції для задово-
лення нагальних потреб агропромислового комплексу

-“- Мінагрополітики 
МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін 
Мі н’юст Національ-
на академія аграр-
них наук (за згодою)

8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекту акта щодо забезпечення держав-
ної підтримки патентування вітчизняних винаходів за 
кордоном

2016 рік МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін 
Мінрегіон Мін’юст 
Національна акаде-
мія правових наук 
(за згодою)

9) розроблення проекту змін до державного стандарту 
«Патентні дослідження» (ДСТУ 3575-97) у частині про-
ведення патентно-кон’юнктурних досліджень

2018 рік МОН Мінекономроз-
витку Мінрегіон Мі-
н’юст Національна ака-
демія наук (за згодою)

10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проектів нормативно-правових актів що-
до державної підтримки системи науково-технічної ін-
формації, зокрема підключення її до європейських ме-
реж інформації з питань кон’юнктури ринку

-“- МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін 
Мі н’юст Націона-
льна академія наук
(за згодою)

11) розроблення та подання на розгляд Кабінету Мініс-
трів України проекту Концепції Державної цільової еко-
номічної програми розвитку інноваційної інфраструк-
тури до 2020 року

2016 рік МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін 
Мінрегіон Мінінфра-
структури Мін’юст 
Національна акаде-
мія наук (за згодою)

12) створення на основі сучасних інформаційних техноло-
гій інформаційно-аналітичної сервісної інфраструктури та 
бази даних конкурентоспроможних інноваційних проектів, 
технологічних та організаційних інновацій, матеріальних та 
нематеріальних активів суб’єктів господарювання

2018 рік МОН Мінекономроз-
витку Мінрегіон інші 
центральні органи ви-
конавчої влади націо-
нальні галузеві акаде-
мії наук (за згодою)

13) розроблення методики прогнозування обсягу рин-
кової потреби у кінцевій інноваційній продукції

2015 рік МОН Мінеконом-
розвитку національ-
ні галузеві академії 
наук (за згодою)

14) внесення змін до національних стандартів проведен-
ня оцінки стану провадження інноваційної діяльності, 
ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності 
та продукції з метою їх гармонізації з міжнародними 
стандартами

2018 рік МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін на-
ціональні галузеві 
академії наук (за 
згодою)

15) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України уточненого переліку середньострокових 
пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавно-
го рівня

2016 рік МОН Мінеконом-
розвитку Мінфін 
Мін’юст національні 
галузеві академії 
наук (за згодою)

Продовження таблиці

Зміст завдання Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні
за виконання
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3. Впровадження ре-
зультатів наукових 
досліджень, винаходів 
та технологій, забез-
печення реалізації 
прав на об’єкти інте-
лектуальної власності

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекту нормативно-правового акта щодо 
визначення та запровадження неподаткового механізму 
стимулювання суб’єктів господарювання до впровад-
ження винаходів та технологій

2017 рік Мінфін МОН Міне-
кономрозвитку 
Мін’юст національні 
галузеві академії 
наук (за згодою)

2) підготовка пропозиції щодо удосконалення системи 
економічного (податкового, кредитного, страхового) сти-
мулювання суб’єктів господарювання до комерціаліза-
ції об’єктів права інтелектуальної власності та форму-
вання ринку таких об’єктів

2016 рік МОН Мінфін Міне-
кономрозвитку 
Мін’юст

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проектів актів щодо визначення та впро-
вадження іншого ніж податковий механізму стимулю-
вання вищих навчальних закладів та науково-дослідних 
установ до провадження комерційної діяльності, забез-
печення реалізації наукового результату через націо-
нальну мережу трансферу технологій, спрямування час-
тини власних коштів на модернізацію наукових лабора-
торій, придбання нового наукового обладнання та утво-
рення малих інноваційних підприємств

-“- Мінфін Мінеконом-
розвитку МОН

4. Формування інно-
ваційної культури

1) впровадження навчальної системи для розвитку ін-
новаційних навичок, необхідних для ефективного уп-
рав ління інноваційними процесами та проектами, запо-
чаткування програми підвищення кваліфікації керівни-
ків державних підприємств, установ та організацій з 
питань формування та реалізації державної інновацій-
ної політики

2017 рік МОН Мінекономроз-
витку ДСІВ інші цен-
тральні органи вико-
навчої влади Націо-
нальна академія наук 
(за згодою) Націо-
нальна академія пра-
вових наук (за згодою)

2) проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-
практичних конференцій з метою розширення доступу 
до інформації про результати наукової, винахідницької 
та інноваційної діяльності у медичній галузі для активі-
зації впровадження інновацій шляхом налагодження 
взаємодії науково-дослідних установ, вищих навчаль-
них закладів, закладів охорони здоров’я різних форм 
власності, громадських недержавних організацій, про-
фесійних асоціацій, фармацевтичних і промислових 
під приємств, що спеціалізуються на виробництві засо-
бів медичного призначення, за рахунок внесків їх учас-
ників, спонсорів, коштів спеціального фонду бюджет-
них установ, які беруть у них участь, та інших не заборо-
нених законодавством джерел

постійно Національна акаде-
мія медичних наук 
(за згодою) МОЗ

3) забезпечення включення до професійних програм 
підвищення кваліфікації державних службовців, поса-
дових осіб місцевого самоврядування модуля з питань 
інноваційного розвитку

2016 рік МОН Нацдерж-
служба Національна 
академія державного 
управління при Пре-
зидентові України 
(за згодою)

Закінчення таблиці

Зміст завдання Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні
за виконання
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