
У Держінформнауки сподіваються, що Верховна Рада прийме ряд 

законів, які сприяють розвитку високотехнологічних галузей. 

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації В. Семиноженко сподівається, що робота третьої сесії 

Верховної Ради України сьомого скликання буде продуктивною. У першу 

чергу голова Держінформнауки розраховує, що народні депутати приймуть 

закони, які забезпечать сприятливі умови для роботи галузі інформаційних 

технологій та підтримку наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності загалом. 

В. Семиноженко повідомив, що на даний час у парламенті зареєстровано 

ряд відповідних законопроектів, над якими працювало Держінформнауки. 

Зокрема, на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект закону 

України про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність» 

(реєстр. № 2003 від 14.01.2013 р.). Документ розроблено на виконання 

Національного плану дій на 2012 р. Законопроект передбачає спрощення 

умов інноваційної діяльності та вдосконалення механізмів підтримки 

реалізації пріоритетних інноваційних проектів. В. Семиноженко наголосив, 

що це дуже важливий для вітчизняної економіки документ. Його 

неприйняття може призвести до подальшого падіння інноваційної активності 

промислових підприємств в Україні, а також унеможливить подальше 

зростання конкурентоспроможності національної економіки особливо у 

високотехнологічних її галузях. У то й же час прийняття проекту закону 

покращить умови для інноваційного розвитку окремих регіонів України 

шляхом активізації та стимулювання до провадження інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання на всій території України. 

Ще один важливий законопроект – «Про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» – теж 

зареєстрований у Верховній Раді на початку року (реєстр. № 2063 від 

21.01.2013 р.). У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового 

кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пропонується надати 

суб’єктам індустрії програмної продукції пільги щодо сплати податку на 

додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

В. Семиноженко наголосив, що зменшення податкового навантаження 

на ІКТ-бізнес, яке відбулося за останній період, уже дає свої результати, тому 

послідовна політика держави в цьому напрямку тільки посилить ефект та 

створить для наших програмістів рівні умови зі своїми закордонними 



колегами. Він нагадав, що минулого року для компаній, які декларують 

основним видом діяльності сферу ІТ-технологій, був скасований ПДВ, а 

податок на прибуток – знижений до 5 %. 

Разом з тим голова Держінформнауки звернув увагу на законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 

індустрії програмної продукції та реалізації національного проекту 

«Технополіс» створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих 

технологій і його складових» (реєстр. № 2030 а від 18.06.2013 р.). Ініціатива 

Уряду щодо національного проекту «Технополіс» отримала схвалення 

Президента. У рамках реалізації цього проекту буде створено п’ять 

інноваційних технологічних парків у містах: Києві, Харкові, Львові, 

Дніпропетровську та Донецьку. В. Семиноженко додав, що реалізація 

проекту створення інфраструктури інноваційного розвитку «Технополіс» 

стане запобіжним заходом для виїзду з України кращих фахівців (У 

Держінформнауки сподіваються, що ВР прийме ряд законів, які 

сприяють розвитку високотехнологічних галузей // Урядовий портал 

(http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 5.09). 

 

 

 


