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Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної 
діяльності в Україні

Метою статті є аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні. Розглянуто ретро-
спективу законодавчого забезпечення науково-технічної діяльності в Україні, що дозволило визначити такі етапи його розвитку: початковий 
(підготовчий) етап, етап формування державної політики розвитку науки, етап інноваційно-інвестиційної підтримки (бюрократичний), етап 
стагнації вітчизняної науки, етап реформування наукової діяльності. Визначено переваги та недоліки законодавчого забезпечення розвитку 
науки в Україні в рамках виділених етапів. Аналіз нормативно-правового забезпечення наукової сфери показав його несистемність, непрацездат-
ність задекларованих принципів і моделей, нездатність сприяти покращенню ситуації в науковій сфері та нарощенню наукового потенціалу. 
Обґрунтовано необхідність здійснення структурних реформ заради створення передумов для збалансованого науково-технічно розвитку та 
економічного зростання. Визначено, що головний акцент трансформаційних реформ слід зробити на інноваційно-технологічну модернізацію 
інфраструктури та промислового комплексу, яка має базуватися на активній інноваційній державній політиці через сприяння науковому розви-
тку та створенню національної мережі інноваційних полюсів зростання. Аналіз стратегічних документів розвитку економіки України в різних 
сферах продемонстрував високе значення розвитку науково-технічного потенціалу. Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є 
обґрунтування та розробка стратегії розвитку науки на довгостроковий період.
Ключові слова: законодавство, державна підтримка наукової сфери, регламентація науково-технічної діяльності, стратегія розвитку наукової 
сфери.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-120-134
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 66.
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка сектора промислової політики та інноваційного розвитку, На-
уково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
E-mail: v.khaust@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5895-9287
Researcher ID: http://www.researcherid.com/Q-9045-2016
SPIN: http://elibrary.ru/3860-8086
Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН 
України (пров. Інженерний, 1а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
E-mail: reshetele@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1183-302X



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

		О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2019 121
www.business-inform.net

УДК 001:89:35
JEL: I20; I28

Хаустова В. Е., Решетняк Е. И. Анализ законодательства  
государственной поддержки развития науки и научно-технической 

деятельности в Украине
Целью статьи является анализ законодательства по государствен-
ной поддержке развития науки и научно-технической деятельности в 
Украине. Рассмотрена ретроспектива законодательного обеспечения 
научно-технической деятельности в Украине, что позволило опреде-
лить следующие этапы его развития: начальный (подготовитель-
ный) этап, этап формирования государственной политики развития 
науки, этап инновационно-инвестиционной поддержки (бюрократи-
ческий), этап стагнации отечественной науки, этап реформирования 
научной деятельности. Определены преимущества и недостатки за-
конодательного обеспечения развития науки в Украине в рамках вы-
деленных этапов. Анализ нормативно-правового обеспечения научной 
сферы показал его несистемность, неэффективность задеклариро-
ванных принципов и моделей, неспособность содействовать улучше-
нию ситуации в научной сфере и наращиванию научного потенциала. 
Обоснована необходимость осуществления структурных реформ для 
создания предпосылок устойчивого научно-технического развития и 
экономического роста. Определено, что главный акцент трансфор-
мационных реформ необходимо сделать на инновационно-технологи-
ческую модернизацию инфраструктуры и промышленного комплекса, 
которая должна базироваться на активной инновационной государ-
ственной политике через содействие научному развитию и созданию 
национальной сети инновационных полюсов роста. Анализ стратеги-
ческих документов развития экономики Украины в различных сферах 
продемонстрировал высокое значение развития научно-технического 
потенциала. Перспективами дальнейших исследований в данном на-
правлении является обоснование и разработка стратегии развития 
науки на долгосрочный период.
Ключевые слова: законодательство, государственная поддержка 
научной сферы, регламентация научно-технической деятельности, 
стратегия развития научной сферы.
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Khaustova V. Ye., Reshetnyak O. I. Analyzing the Legislation of the State 
Support for Development of Science and the Scientific-Technical  

Activities in Ukraine
The article is aimed at analyzing the legislation of the State support for de-
velopment of science and the scientific-technical activities in Ukraine. The 
retrospective of the legislative support for scientific-technical activities in 
Ukraine is considered, allowing to define the following stages of its devel-
opment: the initial (preparatory) stage, the stage of formation of the State 
policy of development of science, the (bureaucratic) stage of innovation and 
investment support, the stage of stagnation of the national science, the stage 
of reform of scientific activity. The advantages and disadvantages of the leg-
islative support for development of science in Ukraine within the terms of 
the allocated stages are defined. An analysis of the regulatory support for 
the scientific sphere showed its non-systemicity, inefficiency of declared prin-
ciples and models, inability to contribute to the improvement of the situation 
in the scientific sphere and to increase of the scientific potential. The need for 
structural reforms to create prerequisites for the sustainable scientific-tech-
nological development and economic growth is substantiated. It is defined 
that the main emphasis of the transformational reforms should be on the 
innovative and technological modernization of infrastructure and industrial 
complex, and this modernization should be based on an active innovative pol-
icy of the State, implemented through promoting scientific development and 
creating a national network of the innovative growth poles. Analysis of the 
strategic documents of development of Ukraine’s economy in various spheres 
demonstrated the high importance of development of the scientific-technical 
potential. Prospects for further research in this direction is substantiation and 
elaboration of a long term strategy for development of science.
Keywords: legislation, the State support for the scientific sphere, regulation 
of the scientific-technical activities, strategy for development of the scientific 
sphere.
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У сучасних реаліях розвиток науки та науко-
во-технічної діяльності є визначальним фак-
тором забезпечення прогресу в суспільстві, 

підвищення рівня та якості життя людей. Саме тому 
питання забезпечення державної підтримки розви-
тку науки та науково-технічної діяльності як чинника 
сталого економічного зростання країни мають стати 
ключовим напрямком трансформаційних перетво-
рень у досягненні конкурентоспроможності націо-
нальної економіки.

Актуальність досліджень нормативно-правово-
го забезпечення державної підтримки розвитку сфе-
ри наукової та науково-технічної діяльності в Україні 

підтверджується великою кількістю наукових дослі-
джень, присвячених цьому питанню. Так, зазначену 
проблематику досліджено в роботах: О. Амоші, Ю. Би - 
тяка, В. Гейця, С. Гріневської, І. Данилова, О. Ємця,  
Т. Коломійця, Ю. Коновалова, Б. Маліцького, О. Наго-
річної, М. Кизима та ін. [1–5]. Проте через складність 
даної проблематики, її залежність від цілого кола 
процесів, що протікають не тільки в українському 
суспільстві, а й у світі, не всі її аспекти були висвітле-
ні та досліджені. У роботах науковців розглядаються 
окремі питання законодавчого регулювання наукової 
та науково-технічної діяльності в країні, проблеми 
та перспективи її розвитку, водночас не розроблено 
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періодизацію розвитку законодавчого регулювання 
наукової сфери, не узагальнено особливості та про-
блеми, що притаманні кожному з етапів його еволю-
ції. Отже, зазначені питання потребують подальших 
ґрунтовних досліджень.

Враховуючи наведене, метою статті є аналіз та 
періодизація еволюції законодавства з державної під-
тримки розвитку науки та науково-технічної діяль-
ності в Україні. 

Наукова та науково-технічна діяльність (да- 
лі – ННТД) в Україні здійснюється у відповід-
ності до цілої низки нормативно-правових 

актів (далі – НПА), які за весь час існування незалеж-
ності країни неодноразово змінювалися та доповню-
валися. Базою формування законодавства України  
у сфері ННТД є Конституція України, в якій у ст. 54 
викладено гарантії забезпечення свободи громадя-
нам в здійсненні наукової, технічної та інших видів 
творчої діяльності та захисті інтелектуальної влас-
ності, авторських прав. Також у ст. 116 Кабінет Мі-
ністрів України (далі – КМУ) зобов’язується сприяти 
та забезпечувати здійснення економічної політики у 
сфері освіти, науки і культури. Згідно з п. 4 цієї статті 
КМУ, своєю чергою, має розробляти та здійснювати 
загальнодержавні програми економічного, науково-
технічного і культурного розвитку України.

Розглянемо ретроспективу законодавчого за-
безпечення ННТД в Україні. Аналіз нормативно-пра-
вових актів, що регламентують ННТД у країні, до-
зволив запропонувати таку періодизацію їх еволюції 
(рис. 1).

Розглянемо детальніше особливості кожного з 
визначених вище етапів.

Початковий (підготовчий) етап. Центральною 
ланкою у сфері наукових досліджень в УРСР була 
відновлена Академія наук [5], яку було започатко-
вано в листопаді 1918 р. з підписанням «Закону про 
заснування Української Академії наук в м. Києві». 
За період існування УРСР окремого Закону, який би 
регламентував і регулював ННТД наукових установ 
і вищих навчальних закладів, не існувало [6]. Лише  
в 1990 р. Держкомітетом з науки і техніки СРСР було 
розроблено проект закону «Про державну науково-
технічну політику СРСР», який було спрямовано на 
регламентування загальних питань планування і ре-
гулювання наукової діяльності, але він не був затвер-
джений [7].

1 етап. Формування засад державної політики 
розвитку ННТД в Україні. В Україні у 1991 р., раніше, 
ніж в інших країнах колишнього СРСР, був прийня-
тий Закон «Про основи державної політики у сфері 
науки і науково-технічної діяльності» [8], який зго-
дом, у 1998 р., був замінений Законом України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [9]. Порівню-
ючи періоди введення в дію аналогічних Законів з ре-
гулювання ННТД у Росії та Білорусі, варто відмітити, 
що в цих країнах вони були прийняті лише в 1996 р. 

У 1993 р. в країні був уведений у дію Закон Украї-
ни «Про науково-технічну інформацію» [10], а також 
низка законів з правової охорони інтелектуальної 
власності, а саме: Закон України «Про охорону прав 
на сорти рослин» [11] та Закон України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» [12]. Також у 1994 р.  
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розвитку ННТД

2 етап. Формування 
законодавства 
з інноваційно-
інвестиційної 

підтримки ННТД

1999 –
2012 рр.

Розвиток законодавства з інноваційно-інвестиційної 
підтримки ННТД, який супроводжується зростанням 
бюрократизації та зниженням наукової та науково-
технічної активності

3 етап. 
Стагнація ННТД

Регулювання ННТД перестає бути пріоритетом 
державного управління, що призводить до суттєвого 
зниження наукової та науково-технічної активності

4 етап. Реформування 
засад ННТД в Україні

Прийняття законодавчих і нормативних актів, с
прямованих на реформування та пожвавлення ННТД

Рис. 1. Періодизація еволюції законодавчого забезпечення ННТД в Україні
Джерело: авторська розробка.
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був введений у дію Закон України «Про державну та-
ємницю» [13] та у 1995 р. – Закон України «Про на-
укову і науково-технічну експертизу» [14].

Крім того, з 19 березня 1994 р. Постановою 
КМУ «Про затвердження Положення про національ-
ний науковий центр» [15] встановлено засади регла-
ментування діяльності наукових центрів (цілі та ор-
ганізаційні вимоги до їх створення, основні завдання 
та пільги, що мають такі установи та ін.). 

У цілому першому етапу розвитку законодав-
чого забезпечення ННТД в Україні були притаманні 
такі переваги та недоліки (табл. 1).

ного розвитку було задекларовано: підвищення ролі 
науково-технологічних факторів заради забезпечен-
ня економічного зростання; забезпечення збережен-
ня та зростання науково-технологічного потенціалу; 
збільшення експортного потенціалу за рахунок на-
рощування експорту наукомісткої та високотехно-
логічної продукції; технологічне переобладнання та 
структурна перебудова виробництва та ін. Але варто 
підкреслити, що за 20 років існування цієї Концепції 
жодну із задекларованих цілей не було досягнуто, на-
впаки, науково-технічний потенціал країни невпинно 
скорочувався, що призвело до того, що сьогодні в 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки законодавчого забезпечення ННТД в Україні в рамках першого етапу

Переваги

Визначено засади державного регулювання ННТД у країні

Сформовано засади організаційної структури ННТД

Запропоновано нові методи фінансування ННТД (базові та на конкурсній основі, програмно-цільове фінансування) 

Недоліки

Недостатність та недосконалість нормативно-правових актів з регулювання ННТД

Зміни у функціонуванні сфери ННТД не ураховано під час реформування соціальної, економічної та політичної сфер 
країни

Наукову сферу віднесено до витратної галузі, що призвело до поступового скорочення частки витрат на ННТД у бюджеті 
та не створило засад для побудови інноваційної моделі розвитку країни 

ННТД не розглядається як пріоритетний напрям економічного зростання в державі

Вказаний у ст. 34 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» розмір бюджетного фінансування ННТД не менш ніж 
1,7% ВВП України не виконувався, що обмежило можливості розвитку цієї сфери

Зменшення державного замовлення на наукову та науково-технічну продукцію

Незабезпечення належного виконання цілого ряду нормативних положень щодо розвитку ННТД (що стосуються фінан-
сування, організації та контролю)

Джерело: авторська розробка.

2 етап. Формування законодавства з іннова-
ційно-інвестиційної підтримки ННТД в країні.

Цей етап характеризувався зменшенням кіль-
кості наукових установ, науковців та частки фінансу-
вання ННТД у ВВП країни, що визначило негативні 
тенденції низького попиту на результати науково-до-
слідної діяльності. Незважаючи на негативні тенден-
ції розвитку ННТД, у цей період було прийнято низку 
НПА, які мали сприяти пожвавленню наукової та на-
уково-технічної активності, розвитку інноваційно-ін-
вестиційної діяльності вітчизняних підприємств. 

Так, у 1999 р. Постановою Верховної Ради Украї-
ни було схвалено «Концепцію науково-технологічно-
го та інноваційного розвитку України» [16], яка ви-
значала основні цілі, пріоритетні напрями, механізм 
науково-технологічного та інноваційного розвитку, 
фінансового забезпечення ННТД, організаційно-
функціональну трансформацію науково-технологіч-
ного потенціалу, напрямки вдосконалення управлін-
ня в науково-технологічній та інноваційній сферах. 
Як основні цілі науково-технологічного та інновацій-

структурі експорту країни переважає частка сиро-
винних ресурсів та низькотехнологічних продуктів, а 
важливість наукової діяльності та її результатів задля 
економічного зростання не розуміється урядом, еко-
номічна модель залишається сировинною. Також за 
весь період існування Концепції не було розроблено 
стратегії розвитку ННТД, яка була б спрямована на 
досягнення вказаних в Концепції цілей. 

З метою стимулювання інноваційної діяльності та 
збільшення обсягів впровадження наукових ре-
зультатів на вітчизняних підприємствах у 1999 р.  

було прийнято Закон України «Про спеціальну еко-
номічну зону «Яворів» [17] і створено технологічний 
парк «Яворів», а також введено в дію Закон України 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності тех-
нологічних парків» [18], згідно з яким на теперішній 
час у країні зареєстровано 16 технологічних парків. 

Підвищення значення інноваційного розвитку 
на цьому етапі було підтверджено виходом у 2000 р. 
Указу Президента України «Про заходи щодо залу-
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чення коштів, отриманих від приватизації державно-
го майна, на інноваційне інвестування підприємств, 
що мають стратегічне значення для економіки та 
безпеки держави» [19], за яким передбачалося спря-
мування 25% коштів від приватизації стратегічних 
об’єктів на підтримку впровадження інновацій в еко-
номіку країни, але ця норма була зменшена до 10%  
у 2004 р. іншим Указом Президента України «Про фі-
нансову підтримку інноваційної діяльності підпри-
ємств, що мають стратегічне значення для економіки 
та безпеки держави» [20].

Також у цей період було прийнято ряд важли-
вих для країни законів, які мали сприяти розвитку 
інноваційної та наукової активності, зокрема: Закон 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки  
і техніки» [21] та Закон України «Про інноваційну ді-
яльність» [22]. Водночас було введено в дію Постано-
ву КМУ «Про Державний фонд фундаментальних до-
сліджень» [23], в якій встановлювався порядок фор-
мування фонду та механізми розподілу коштів фонду 
між науковими установами. 

У 2002 р. було прийнято Закон України «Про 
вищу освіту» [24], яким визначалися регла-
мент здійснення наукової діяльності у вищих 

навчальних закладах і процедури підготовки спеціа-
лістів вищої категорії, та Закон України «Про особли-
вості правового режиму діяльності Національної ака-
демії наук України, національних галузевих академій 
наук та статусу їх майнового комплексу» [25], який 
було спрямовано на забезпечення ефективного вико-
ристання державних коштів і майнового комплексу 
Національної академії наук України та національних 
галузевих академій наук для задоволення державних 
і суспільних потреб.

Також 2002 р. ознаменований підписанням 
«Угоди між Україною та Європейським Співтовари-
ством про наукове і технологічне співробітництво» 

[26], яка набрала чинності 11 грудня 2003 р.  
і була спрямована на розвиток партнерських відно-
син під час здійснення науково-технічних робіт, які 
мають спільні інтереси.

Своєю чергою, у 2004 р. було прийнято Закон 
України «Про Загальнодержавну комплексну програ-
му розвитку високих наукоємних технологій» [27], 
який мав сприяти запровадженню моделі інновацій-
ного економічного зростання вітчизняних підпри-
ємств шляхом розвитку високотехнологічних вироб-
ництв. Програма була спрямована на виконання та-
ких завдань: зростання фінансування та концентрація 
матеріальних та інтелектуальних ресурсів на науко-
ємних виробництвах; створення сприятливих умов з 
метою проведення прикладних наукових досліджень; 
здійснення науково-технічних розробок, спрямова-
них на створення принципово нових видів продукції 
та технологій. Згідно із запропонованою Програмою, 
на першому визначеному в Законі етапі, який мав 

реалізовуватися протягом 2005–2008 рр., необхідно 
було реалізувати проекти з розроблення наукоєм-
них технологій, а на другому етапі (2009–2013 рр.) – 
впровадити на наукоємних підприємствах. Але цей 
план не було реалізовано, він залишився лише на па-
пері, тому на цей час маємо констатувати зниження 
кількості інноваційних підприємств у країні та вкрай 
низьку частку високотехнологічних виробництв.

Пожвавленню технологічного розвитку в Украї-
ні та сприянню впровадженню результатів 
науково-технічної діяльності у виробництво 

мали також служити ряд прийнятих на цьому етапі 
законів, указів і постанов. Так, у 2006 р. був прийня-
тий Закон України «Про державне регулювання ді-
яльності у сфері трансферу технологій» [29]. У цьому 
ж 2006 р. Президентом України було підписано Указ 
№ 606 «Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науко-
во-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення 
інноваційного розвитку України» [30], який визначав 
пріоритетні завдання діяльності органів виконавчої 
влади із забезпечення національної безпеки в науко-
во-технологічній сфері та мав сприяти забезпеченню 
інтеграції освіти, науково-технологічної сфери та ви-
робництва, підтримці фундаментальних наукових до-
сліджень. А у 2008 р. Постановою Міжпарламентської 
Асамблеї держав – учасниць СНД було прийнято 
«Модельний закон відносно наукової та науково-тех-
нічної діяльності» [31], який визначав загальні право-
ві, організаційні та фінансові засади функціонування 
і розвитку науково-технічної сфери СНД і був спря-
мований на створення умов для наукової та науко-
во-технічної діяльності в кожній з держав-учасників 
з метою забезпечення потреб у науково-технічному 
розвитку окремих держав і Співдружності в цілому 
на основі об’єднання національних наукових потен-
ціалів і націлювання їх на вирішення першочергових 
економічних, соціальних і екологічних проблем СНД. 
Цей закон регламентував правовий статус суб’єктів 
та учасників наукової та науково-технічної діяльнос-
ті, державне регулювання наукової та науково-техніч-
ної діяльності у країнах СНД, принципи формування 
та реалізації науково-технічної політики, а також ви-
значав порядок стратегічного планування, напрямки 
та умови співпраці держав – учасників СНД у сфері 
ННТД. Проте необхідно зазначити, що цей закон мав 
виражений декларативний характер, не надавав кон-
кретних рекомендацій та шляхів розвитку ННТД.

Підвищення статусу деяких об’єктів наукової ді-
яльності було здійснено Розпорядженням КМУ «Про 
віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять 
національне надбання» [32]. Важливим кроком у фор-
муванні засад державної політики розвитку ННТД  
у країні став Закон України «Про наукові парки» [33], 
який було введено в дію в 2009 р. і спрямовано на ре-
гулювання правових, економічних, організаційних 
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відносин, пов’язаних із їх створенням і функціонуван-
ням. Створення наукових парків мало інтенсифікува-
ти процеси розробки та виробництва інноваційних 
продуктів на підставі результатів наукової діяльності 
та розповсюдження їх на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках збуту. Регламентацію створення та діяль-
ності наукових парків було визначено у 2010 р. Поста-
новою КМУ «Про затвердження Порядку погодження 
рішення про створення наукового парку» [34]. 

Питання фінансування наукової діяльності за ра-
хунок коштів бюджету було регламентовано у 2010 р.  
Бюджетним кодексом України [35]. Фінансові пи-
тання здійснення ННТД було регламентовано та-
кож у 2011 р. з уведенням у дію Податкового кодексу 
України [36] та у 2012 р. Розпорядженням КМУ «Про 
схвалення Концепції реформування системи фінан-
сування та управління науковою і науково-технічною 
діяльністю» [37], де було введено додаткові вимоги 
щодо отримання бюджетних коштів на проведення 
наукових досліджень і науково-технічних (експери-
ментальних) розробок, що скоротило можливість 
для наукових установ отримувати необхідне фінан-
сування наукової роботи за рахунок поглиблення 
бюрократичних перешкод. Варто відмітити, що цей 
документ 8 липня 2016 р. був скасований.

З уведенням у дію у 2011 р. Закону України «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні» [38] було визначено стратегічні та се-

редньострокові пріоритетні напрями інноваційного 
розвитку України, реалізація яких мала здійснюва-
тися на основі досягнень вітчизняної науки, науко-
вих розробок і технологій. Інноваційну діяльність та 
використання надбань вітчизняної науки також було 

регламентовано Законом України «Про інноваційну 
діяльність» (у редакції від 2012 р.) [39].

Таким чином, другий етап законодавчого забез-
печення розвитку ННТД характеризувався роз-
робкою низки НПА з державної підтримки та 

стимулювання розвитку ННТД за рахунок сприяння 
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, ство-
рення відповідних органів державного регулювання.

Основні переваги та недоліки, що притаманні 
другому етапу розвитку законодавчого забезпечення 
ННТД в Україні, наведено в табл. 2.

Загалом, результатом другого етапу стало те, що 
стан ННТД в Україні погіршився, а рівень розвитку 
ННТД у країні став дорівнювати найменш розвине-
ним країнам Європи.

3 етап. Стагнація ННТД. Цей етап розвитку 
законодавчого регулювання ННТД у країні характе-
ризується відсутністю зацікавленості держави в роз-
витку цієї сфери. ННТД остаточно витіснено з пере-
ліку державних пріоритетів, а академічній науці вза-
галі не приділяється уваги. 

За цей час прийнято лише два нормативні акти, 
в яких визначено певні напрями розвитку вузівської 
науки: у 2013 р. – Указ Президента України «Націо-
нальна стратегія розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року» [40] та Закон України «Про вищу осві-
ту» [41], який було підписано у 2014 р.

У Національній стратегії розвитку освіти в Украї-
ні на період до 2021 р. визначено, що стратегічним на-
прямком розвитку вітчизняної освіти повинен стати 
«розвиток наукової та інноваційної діяльності в осві-
ті, підвищення якості освіти на інноваційній основі», 
а також «розширення взаємодії вищих навчальних 

Таблиця 2 

Переваги та недоліки законодавчого забезпечення розвитку ННТД в Україні в рамках другого етапу

Переваги

Розвиток міжнародних зв’язків та інтегрування в науковий простір Європи та СНД

Розробка законодавства з підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку країни

Створення нових структур (технологічних і наукових парків), які мали сприяти розвитку ННТД та економічному зростан-
ню країни

Недоліки

Бюрократичний («паперовий») підхід влади до розвитку ННТД і використання її потенціалу для розбудови економіки

Скасування системи стимулів розвитку ННТД з боку підприємницького сектора, що призвело до скорочення її фінансу-
вання з цього джерела

Нормування частки державного фінансування на рівні 34% від загальної суми фінансування при скороченні надхо-
джень з інших джерел, що призвело до загального зменшення обсягів фінансування ННТД і подальшого обмеження 
можливостей розвитку цієї сфери

Скасування системи програмно-цільового управління науково-технологічним розвитком за рахунок введення переліку 
державних науково-технічних пріоритетів

Скорочення кількості державних науково-технічних програм та їх фінансування (передбачено спрямування лише 30% 
від загального обсягу фінансування ННТД)

Джерело: авторська розробка.
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закладів з установами Національної академії наук 
України та Національної академії педагогічних наук 
України щодо розвитку наукових досліджень у сфері 
вищої освіти» [40]. Окремим розділом винесені по-
ложення щодо підтримки наукової та інноваційної ді-
яльності, де відзначено актуальність розвитку вузів-
ської науки та необхідність збільшення бюджетного 
фінансування наукових досліджень. Проте вузівська 
наука в зазначених документах в основному розгля-
дається як можливість розробки наукового обґрун-
тування розвитку освіти, а не як окремий напрямок 
діяльності, результати якої можуть бути використані 
заради розвитку окремих галузей економіки України.

Основні переваги та недоліки, що притаманні 
другому етапу розвитку законодавчого забезпечення 
ННТД в Україні, наведено в табл. 3.

регулювання наукової сфери Президенту України, 
Верховній Раді України, Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти та КМУ.

Також у цей час КМУ було розроблено низку 
НПА, що стосуються наукової сфери, а саме: Поста-
нову «Деякі питання управління державними інвес-
тиціями» [44] та Розпорядження «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Концепції реформування 
державної політики в інноваційній сфері на 2015–
2019 роки» [45].

У 2016 р. був прийнятий Закон України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», який визначив 
«правові, організаційні та фінансові засади функціо-
нування і розвитку у сфері наукової та науково-тех-
нічної діяльності», а також встановлював, що техно-
логічний розвиток держави повинен реалізовуватися 

Таблиця 3 

Переваги та недоліки законодавчого забезпечення розвитку ННТД в Україні в рамках третього етапу

Переваги

Розробка окремих нормативних документів регулювання вузівської науки 

Недоліки

Відсутність зацікавленості влади у розвитку ННТД, витіснення її зі сфери державних пріоритетів 

Відсутність підтримки академічної науки та зацікавленості влади в її розвитку та використанні її пропозицій та результа-
тів досліджень у розбудові держави

Вузівська наука розглядається в нормативних документах лише як можливість обґрунтування розвитку освіти

Джерело: авторська розробка.

4 етап. Реформування засад ННТД в Україні. 
Критичний стан української наукової та науко-

во-технічної сфер і сучасні виклики глобалізації, що 
визначають вектори розвитку майже всіх країн сві-
ту, незважаючи на введення в дію великої кількості 
НПА на попередніх етапах, призвели до необхідності 
кардинальних змін у державному регулюванні та під-
тримці розвитку ННТД у країні. Поштовхом для впро-
вадження нових нормативних документів, які регла-
ментують ННТД, послужило введення у 2015 р. Указу 
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020» [42]. Серед першочергових пріоритетів 
сталого розвитку країни названо реформування дер-
жавної політики у сфері науки та досліджень.

У 2015 р. Верховною Радою України була при-
йнята Постанова «Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпе-
чення розвитку науки та науково-технічної сфери 
держави» [43], в якій визначено, що «критичний стан 
вітчизняної науково-технічної сфери значною мірою 
зумовлено відсутністю ефективної системи держав-
ного управління наукою, яка відповідально відстою-
вала б дотримання вимог законодавства та сучасні 
потреби розвитку вітчизняної науки, забезпечувала 
її взаємодію з виробництвом, здійснювала необхідну 
координацію наукових досліджень і розробок» [43].  
У Постанові надано рекомендації щодо покращення 

шляхом забезпечення «взаємодії освіти, науки, бізне-
су та влади» [46]. Втім, необхідно відзначити, що ме-
ханізм цієї взаємодії є недостатньо визначеним.

У 2017 р. КМУ було підписано розпорядження 
«Про схвалення Стратегії комунікації у сфері євро-
пейської інтеграції на 2018–2021 роки» [47], в якому 
відмічається необхідність участі наукової сфери в 
процесах інтеграції.

Важливим документом, який має стимулювати 
розвиток ННТД, є Розпорядження КМУ 2017 р.  
«Про схвалення Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) 
на 2017–2021 роки» [48]. Метою Експортної стратегії 
визначено «перехід України до експорту наукоміст-
кої інноваційної продукції для сталого розвитку та 
успішного виходу на світові ринки» [48]. В обґрун-
туванні Стратегії визначено, що науковий потенціал 
України не використовується повністю, а технологіч-
ний розрив між провідними країнами світу та Украї-
ни зростає. У плані дій реалізації Експортної стратегії 
України окреме місце виокремлено для проведення 
науково-дослідних робот. Так, відзначено необхід-
ність створення центрів інноваційних технологій та 
секторальних кластерів, які повинні забезпечувати 
створення стартапів за рахунок науково-дослідних  
і дослідно-конструкторських робіт, підвищення обі-
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знаності підприємницького сектора щодо можливос-
тей науково-дослідних робот з розробки інновацій. 
Проте механізм впровадження наукових результатів 
і шляхи розробки та експорту наукомісткої продукції 
в даному документі не визначено. 

У 2017 р. також введено в дію Закон України 
«Про освіту» [49], в якому визначено, що «наукова, 
науково-технічна та інноваційна діяльність закладів 
вищої освіти (для закладів вищої освіти культуроло-
гічного та мистецького спрямування – мистецька ді-
яльність) є обов’язковою та невід’ємною складовою 
частиною їхньої освітньої діяльності» [49].

Розпорядженням КМУ 2018 р. також введено  
в дію «Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 роки» [50] 

та затверджено план заходів щодо її реалізації. У рам-
ках цієї Концепції окреме місце виділено вітчизняній 
науці, зокрема розробці та впровадженню вітчизня-
них цифрових технологій. Відмічено важливість гар-
монізації в цій галузі український наукових розробок 
з європейськими та світовими науковими ініціати-
вами. Визначено основні напрямки гармонізації на-
укових ініціатив України з європейським дослідниць-
ким та інноваційним простором, а також стратегічну 
важливість участі українських учених і вітчизняних 
IТ-компаній у перспективно важливих для розви-
тку інновацій проектах ЄС у таких сегментах, як: 
«майбутні перспективні технології (Future Emerging 
Technologies); майбутні мережі (Future Networks); май-
бутні Інтернет-дослідження та експерименти (Future 
Internet Research and Experimentation); ініціативи 
щодо дослідження людського мозку» [50]. Концепція 
також визначає необхідність розвитку власної науко-
вої цифрової інфраструктури, що забезпечить від-
критість доступу до наукових даних і знань, а також 
надасть можливість комерціалізувати результати 
наукових досліджень. Відмічається, що нові наукові 
знання та розробки, які було здійснено за рахунок 
бюджетного фінансування, мають бути у відкритому 
доступі та стати здобутком суспільства в цілому.

Необхідність використання наукового потен-
ціалу задля розвитку інноваційної сфери підтвер-
джується змінами в НПА, що регулюють інновацій-
ну діяльність в Україні. Так, у 2018 р. оприлюднено 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державного регу-
лювання інноваційної діяльності» [51], де запропо-
новано, зокрема, внести зміни в ст. 4 Закону України 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні» від 2012 р., яку пропонувалося викласти 
в такій редакції: «Стратегічні пріоритетні напрями 
провадження інноваційної діяльності … мають бути 
конкретизованими, достатньо науково і економічно 
обґрунтованими, відповідати засадам структурно-
галузевої державної економічної політики, а також 
за своєю ціллю сприяти розвитку науки і техніки в 

Україні, створенню та відтворенню світових наукових 
знань» [51].

У 2018 р. введено в дію Постанову КМУ «Про 
Національний фонд досліджень України» [52], яка 
регламентує діяльність Національного фонду дослі-
джень України, що є основним розпорядником дер-
жавних коштів, які спрямовуються на наукову та на-
уково-технічну діяльність.

З метою реформування вітчизняної наукової 
сфери Розпорядженням КМУ «Про затвердження 
плану заходів щодо реформування вітчизняної на-
укової сфери» [53] у 2018 р. було також затверджено 
план відповідних заходів, які стосуються розробки: 
напрямків грантової підтримки Національного фон-
ду досліджень; засад порядку присудження наукових 
ступенів та вчених звань; засад розвитку наукової 
інфраструктури; критеріїв віднесення вишів до до-
слідницьких університетів; засад проведення науко-
вої експертизи; перегляду пріоритетних напрямків 
наукових досліджень; удосконалення системи НАНУ.

Таким чином, четвертий етап еволюції зако-
нодавчого забезпечення ННТД в Україні характери-
зувався розробкою низки НПА, спрямованих на її 
реформування та державну підтримку зі створення 
відповідних органів регулювання (таких як Націо-
нальний фонд досліджень України). 

Основні переваги та недоліки, що притаманні 
четвертому етапу розвитку законодавчого забезпе-
чення ННТД в Україні, наведено в табл. 4.

Таким чином, як показав аналіз нормативно-
правового забезпечення з підтримки та роз-
витку ННТД в Україні, воно є несистемним, 

більшість НПА, які приймалися в період незалеж-
ності України стосовно наукової та науково-технічної 
сфери, були непрацездатними, основні наміри заде-
кларовані тільки на папері, що призвело до того, що 
вони не сприяли покращенню ситуації в ННТД та на-
рощенню наукового потенціалу країни. 

Отже, необхідність здійснення структурних ре-
форм задля створення передумов для збалансованого 
наукового та науково-технічного розвитку та еконо-
мічного зростання в країні є безперечною потребою 
сьогодення. На цей час досі не розроблено стратегії 
розвитку ННТД в Україні, тоді як прийнята 20 років 
тому «Концепція науково-технологічного та інно-
ваційного розвитку» [16] є застарілою та недієвою.  
У «Стратегії сталого розвитку України до 2020 року» 
[42] зазначена необхідність наукового розвитку для 
забезпечення економічного зростання, але не визна-
чено пріоритетів, механізмів та заходів з розвитку 
ННТД, що не дозволяє очікувати позитивних зру-
шень у цій сфері.

Варто відзначити, що більшість стратегічних 
документів визнають значення розвитку ННТД, але 
далі цього справа не йде. Наприклад, «Стратегія роз-
витку оборонно-промислового комплексу України на 
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Таблиця 4 

Переваги та недоліки законодавчого забезпечення розвитку науки в Україні в рамках четвертого етапу

Переваги

У «Стратегії сталого розвиту України» одним із основних пріоритетів затверджено розвиток ННТД, що свідчить про  
пожвавлення зацікавленості уряду в розвитку цієї сфери

Визначено критичний стан ННТД у країні та усвідомлено необхідність її реформування, запропоновано певні напрями 
вирішення ряду проблем розвитку ННТД

Закладено засади змінення структури управління ННТД, сформовано організаційні структури, відповідальні за забезпе-
чення розвитку наукової та науково-технічної сфер (Національний фонд досліджень України)

Задекларовано відповідальність державних органів влади за забезпечення розвитку ННТД у країні

Задекларовано необхідність розвитку експортного потенціалу наукомісткої продукції

Недоліки

Відсутня національна стратегія наукового та науково-технічного розвитку 

Відсутні дієві механізми мотивації окремих суб’єктів господарської діяльності щодо впровадження результатів ННТД  
і збільшення фінансування наукових досліджень та розробок

Не виконується ст. 48 ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність», згідно з якою держава повинна забезпечувати 
бюджетне фінансування на рівні не менше 1,7% ВВП України, не забезпечується збільшення щорічного конкурсного  
фінансування проектів через Національний фонд досліджень України, що обмежує можливості розвитку сфери ННТД

Ускладнено механізми державного фінансування наукових досліджень і розробок

У прийнятих НПА не ураховано інтереси у взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади задля забезпечення технологічного 
розвитку держави

Залишається проблема недосконалості, суперечливості та неузгодженості НПА з регулювання ННТД

Відсутні механізми контролю за виконанням задекларованих у НПА завдань, що призводить до їх «паперового» харак-
теру та відсутності кардинальних змін у сфері ННТД

Не приділено уваги розвитку академічної науки та затребуваності наявних досліджень і розробок в управлінні державою 

Не закладено засади реформування Національної академії наук з урахуванням сучасних викликів та потреб держави,  
не визначено пріоритетів розвитку академічної науки та напрямів його державної підтримки та стимулювання

Джерело: авторська розробка.

період до 2028 року» [56] визначає важливість роз-
витку науки в оборонній промисловості; у ній відмі-
чається необхідність залучення науково-дослідних 
установ до проведення аналізу ринків озброєнь, вій-
ськової техніки та товарів подвійного використання, 
а також розвиток науково-технічного потенціалу для 
збільшення частки продукції, що виготовляється для 
внутрішнього ринку. В інших стратегічних і програм-
них документах також передбачається використання 
наукових досліджень та розробок для розвитку різ-
них секторів національної економіки (табл. 5).

Таким чином, важливість ННТД для розвитку 
національної економіки та її секторів підтвер-
джується визнанням цього факту практично 

усіма стратегічними та програмними документами. 
Необхідність розвитку ННТД підкреслюється в цілях 
(4 документа), завданнях (6 документів) проаналі-
зованих стратегічних документів; важливість вико-
ристання науково-технічних досягнень визначається  
в напрямках реалізації (6 документів) стратегій циф-
рової економіки, освіти, оборонно-промислового 
комплексу та ін. Необхідність використання ННТД 
визнається одним із найважливіших ресурсів забез-

печення реалізації стратегій розвитку національної 
економіки (13 документів). Проте, як показав аналіз 
НПА, визначенню конкретних результатів розвитку 
ННТД приділено в цих документах недостатньо ува-
ги. Відсутній стратегічний документ, який би вста-
новлював принципи, пріоритети, основні напрями  
і заходи формування та реалізації державної політики 
в науковій сфері на довгостроковий період; який би 
обґрунтовував необхідність досягнення конкретних 
результатів у розвитку ННТД задля забезпечення 
сталого, динамічного та збалансованого розвитку ві-
тчизняної економіки. 

Аналогічний висновок щодо визнання важли-
вості наукової сфери, але без розробки конкретних 
заходів з підтримки її розвитку, можна також зробити 
на підставі аналізу проектів стратегічних документів, 
які заплановані до прийняття в країні. 

Так, метою проекту «Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2030» визначено «забезпечення високого 
рівня та якості життя населення України, створення 
сприятливих умов для діяльності нинішнього та май-
бутніх поколінь та припинення деградації природних 
екосистем шляхом впровадження нової моделі еко-
номічного зростання, що базується на засадах стало-
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Таблиця 5

Відображення окремих напрямів застосування результатів ННТД у стратегічних і програмних документах країни 

Стратегічний документ
Відображення

у цілях у завдан-
нях

у напрямках 
реалізації у ресурсах у резуль-

татах

Концепція науково-технологічного  
та інноваційного розвитку України [16] + + + + +

Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020» [42] +

Загальнодержавна комплексна про-
грама розвитку високих наукоємних 
технологій [27]

+ + + + +

Концепція реформування державної 
політики в інноваційній сфері на 2015–
2019 роки [28]

+ + + +

Стратегія комунікації у сфері європей-
ської інтеграції на 2018–2021 роки [47] +

Експортна стратегія України [48] + +

Концепція розвитку цифрової економі-
ки та суспільства України на 2018–2020 
роки [50]

+ + +

Національна стратегія розвитку освіти  
в Україні на період до 2021 року [40] + + +

Стратегія розвитку інформаційного  
суспільства в Україні [57] +

Стратегія розвитку оборонно-промис-
лового комплексу України на період до 
2028 року [56]

+ +

Стратегія розвитку системи технічного 
регулювання на період до 2020 року [55] +

Стратегія низьковуглецевого розвитку 
України до 2050 року [54] +

Національна транспортна стратегія 
України на період до 2030 року [60] + +

Основні засади (стратегія) державної 
екологічної політики України на період 
до 2030 року [61]

+

Енергетична стратегія України на період 
до 2035 року «Безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність» [59]

+

Разом 4 6 6 13 4

Джерело: авторська розробка.

го розвитку» [62]. Таким чином, прямо необхідність 
розвитку ННТД не декларується, але відомо, що за-
безпечення сталого розвитку можливо лише за раху-
нок впровадження результатів ННТД у забезпечення 
економічного зростання країни. 

Водночас у Стратегії визначено, що досліджен-
ня та розробки є одним із ключових інструментів її 
реалізації. Так, у Стратегії зазначена пріоритетність 
розроблення та впровадження екологічно безпечних 
технологій, впровадження на цій основі засад сталого 
розвитку традиційних галузей національної економі-

ки, забезпечення підвищення ефективності енерге-
тичного сектора, зниження енергоємності систем 
життєзабезпечення. Стратегія визначає необхідність 
у зв’язку з цим посилення наукової обґрунтованості 
рішень у сфері забезпечення сталого розвитку, спри-
яння випереджаючого розвитку досліджень, які за-
безпечують оцінку природно-ресурсного потенціалу 
України, просторового планування його ефективного 
використання на наукових засадах.

У проекті «Стратегії розвитку промислового 
комплексу України на період до 2025 року» [63] відмі-
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чається важливість науково-технічного розвитку для 
забезпечення економічного зростання. Так, у Страте-
гії вказано, що з метою підтримки промислових іні-
ціатив та інновацій у сфері промисловості необхідно 
сприяти співпраці окремих компаній, підприємців, 
дослідницьких центрів, університетів та органів вла-
ди, дії яких орієнтовані на інноваційну діяльність 
у сфері виробництва. Стратегія передбачає одним 
із ключових напрямків реалізації сприяння розпо-
всюдженню сучасних організаційних підтримки біз-
нес-проектів та інновацій у сфері промисловості, що 
повинно реалізовуватися за рахунок прискорення 
впровадження науково-технологічних досліджень 
у виробництво, вдосконалення механізмів комерці-
алізації науково-технічних розробок, напрацювань 
у сфері науково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських робіт у сфері промисловості, партнерства між 
вишами, науковими центрами та промисловістю, 
формування та розвитку науково-виробничих малих 
спільних підприємств. 

У проекті «Стратегії розвитку високотехно-
логічних галузей до 2025 року» [65], метою 
якої є формування нової моделі економічно-

го розвитку – інноваційної економіки, підвищення 
технологічності, зростання конкурентоздатності та 
підвищення ефективності існуючого виробництва, 
відмічається як одна із основних складових «необхід-
ність системного поєднання науки з виробництвом» 
та «оперативного впровадження, використання та 
комерціалізації результатів наукової діяльності».

Мета проекту «Стратегії інноваційного розви-
тку України на період до 2030 року» [64] полягає у 
сприянні розбудові інноваційної екосистеми України 
для забезпечення швидкого та якісного перетворення 
креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, 
підвищення рівня інноваційності національної еко-
номіки. Отже, прямо важливість наукового розвитку 
не згадується, але креативні ідеї є результатом науко-
вого пошуку. У Стратегії передбачається необхідність 
створення сприятливих умов для розвитку іннова-
ційної сфери, збільшення кількості впроваджуваних 
розробок, подолання негативних трендів зменшення 
питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП країни, скорочення кількості 
дослідників та ін. Ключовими учасниками іннова-
ційного процесу, які сприяють формуванню іннова-
ційної екосистеми, є наукові працівники і юридичні 
особи, які їх представляють (заклади вищої освіти та 
наукові установи тощо) [66]. Також серед результатів, 
які очікуються, вказано збільшення обсягів позабю-
джетного фінансування НДДКР за рахунок коштів ві-
тчизняних та іноземних інвесторів.

Отже, у цей час розвиток ННТД у світі розгляда-
ється як найважливіший і безальтернативний ресурс у 
забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства, 
забезпечення конкурентоспроможності та економіч-

ної безпеки країн. Вітчизняна ННТД також має забез-
печувати вироблення якісного наукового продукту, 
спрямованого на вирішення проблем розвитку країни 
з урахуванням викликів глобальних проблем людства. 
Сучасні реалії свідчать про критичну необхідність на-
рощення потенціалу української науки залежно від 
вимог нової наукової революції, яка характеризуєть-
ся зростаючою різноманітністю цифрових технологій 
і розширенням меж їх використання, появою нових 
процесів (у сферах виробництва даних, штучного ін-
телекту та ін.), якісно нових матеріалів (біо-, нано- та 
ін.) тощо. При цьому ННТД має бути орієнтована на 
практичне використання своїх результатів у різних 
сферах життєдіяльності сучасного суспільства з ура-
хуванням запитів бізнесу, забезпечувати якісну підго-
товку кадрів відповідної кваліфікації. 

Підвищення вимог до науково-технічного роз-
витку України для забезпечення її сталого розвитку, 
економічної безпеки та конкурентоспроможності в 
умовах сучасних глобальних викликів, а також на-
явність великої кількості проблем у розвитку ННТД 
вимагають розробки єдиної національної стратегії її 
розвитку, що дозволить чітко визначити цілі, пріори-
тети ННТД, а також ресурси, механізми реалізації та 
контролю та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження дозволи-

ло визначити таке.
1. ННТД в Україні здійснюється відповідно до 

цілої низки НПА, які за весь час існування незалеж-
ності країни неодноразово змінювалися та доповню-
валися.

2. Ретроспективний аналіз законодавчого за-
безпечення ННТД в Україні дозволив запропонувати 
періодизацію їх еволюції: початковий (підготовчий) 
етап (до 1991 р.); 1 етап – формування засад державної 
політики розвитку ННТД в Україні (1991–1999 рр.);  
2 етап – формування законодавства з інноваційно-ін-
вестиційної підтримки ННТД (1999–2012 рр.), 3 етап –  
стагнація ННТД (2012–2015 рр.), 4 етап – реформу-
вання засад ННТД в Україні (2015 р. – по цей час);

3. В Україні раніше, ніж в інших країнах колиш-
нього СРСР почалося формування державної політи-
ки розвитку ННТД, були запропоновані нові методи 
фінансування ННТД, але зміни у функціонуванні 
сфери ННТД не було враховано під час реформуван-
ня соціальної, економічної та політичної сфер, що 
призвело до поступового скорочення частки витрат 
на ННТД у бюджеті країни, зменшення державного 
замовлення на наукову та науково-технічну продук-
цію, та, своєю чергою, – до погіршення стану науко-
вої сфери вже на першому етапі.

4. Другий етап законодавчого забезпечення 
розвитку ННТД характеризувався розробкою низки 
НПА з державної підтримки та стимулювання роз-
витку ННТД за рахунок сприяння розвитку іннова-
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ційно-інвестиційної діяльності, але він відображає 
бюрократичний («паперовий») підхід влади до роз-
витку ННТД і використання її потенціалу для розбу-
дови економіки. У цей період частка державного фі-
нансування ННТД продовжила зменшуватися, була 
скасована система програмно-цільового управлін-
ня науково-технологічним розвитком, скоротилася 
кількість державних науково-технічних програм, ска-
сована система стимулів розвитку ННТД з боку під-
приємницького сектора, що призвело до скорочення 
її фінансування і з цього джерела. Усе це спричинило 
втрату зацікавленості бізнесу в результатах наукової 
діяльності та «збільшення відстані» між інтересами 
підприємницького та наукового секторів.

5. Третій, стагнаційний, етап розвитку законо-
давчого регулювання ННТД у країні характеризував-
ся загостренням всіх існуючих проблем, що пов’язано 
з відсутністю зацікавленості держави в розвитку на-
укової сфери. ННТД було остаточно витіснено з пе-
реліку державних пріоритетів, що призвело до суттє-
вого зниження наукового потенціалу країни.

6. Критичний стан української наукової та нау-
ково-технічної сфер привів до усвідомлення необхід-
ності реформування засад ННТД у країні, внаслідок 
чого на четвертому етапі еволюції законодавчого за-
безпечення ННТД було прийнято низку НПА, спря-
мованих на реформування сфери ННТД і підвищен-
ня її державної підтримки. Але суттєвих позитивних 
зрушень за чотири роки втілення реформ у науковій 
сфері отримати не вдалося, нормативно-правове за-
безпечення з підтримки та розвитку ННТД в Україні 
є несистемним, а більшість НПА – непрацездатними 
та такими, що не сприяють покращенню ситуації в 
ННТД і нарощенню наукового потенціалу країни.

7. Існуючі та проектні стратегічні документи 
розвитку окремих галузей економіки країни включа-
ють як необхідний елемент сталого розвитку прове-
дення наукових досліджень, використання результа-
тів ННТД, але відсутність спеціалізованого докумен-
та, який регламентував би цілі та пріоритети науко-
вого розвитку в Україні, не дозволяє говорити про 
системність, взаємоузгодженість напрямків розви-
тку наукової сфери у майбутньому та очікувати сут-
тєвих позитивних змін. Існує критична необхідність 
обґрунтування та розробки Стратегії наукового та 
науково-технічного розвитку України, що дозволить 
чітко визначити цілі, пріоритети ННТД у країні, а та-
кож її ресурси, механізми реалізації та контролю.   
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