
Президент НАН України академік НАН України Б. Патон звернувся 

з листом до лідерів політичних сил – учасників коаліційного процесу, у 

якому наголосив на необхідності визначення серед першочергових 

завдань проекту Коаліційної угоди (на сьогодні Коаліційну угоду вже 

підписано. – Прим. ред.) ролі науки як важливого чинника 

інноваційного розвитку її економіки.  

Академік НАН України Б. Патон підкреслив, що модернізація країни 

можлива лише за умови розбудови сучасної науково-технічної й інноваційної 

системи та забезпечення її випереджального розвитку. Для цього, як 

доводить досвід країн-лідерів інноваційного розвитку, необхідне широке 

запровадження фінансових, кредитних, податкових стимулів розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності, налагодження дієвого 

державно-приватного партнерства. Водночас потрібно здійснити й певні 

зміни в напрямах фінансування наукової та науково-технічної діяльності, 

зокрема шляхом істотного зростання частки конкурсного фінансування. 

Сьогодні наука – як ніколи – має бути затребувана при підготовці та 

прийнятті управлінських рішень на різних рівнях, забезпечувати їх 

обґрунтованість.  

Зважаючи на викладене, НАН України запропонувала включити до 

проекту Коаліційної угоди такі заходи:  

– забезпечення відповідно до досвіду Європейського Союзу розвитку 

інноваційної економіки, створення ефективної системи стимулювання 

модернізації економіки на основі результатів наукової та науково-технічної 

діяльності;  

– запровадження фінансових, кредитних, податкових стимулів розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності, застосування механізмів 

підтримки цієї діяльності, що широко використовуються державами-членами 

ЄС;  

– розвиток державно-приватного партнерства для залучення реального 

сектору економіки до фінансування наукових досліджень, впровадження 

їхніх результатів;  

– пріоритетний розвиток і впровадження результатів наукових 

досліджень, розробок і технологій в інтересах оборони й безпеки держави;  

– надання НАН України офіційного статусу головної науково-експертної 

організації країни та покладення на неї експертизи урядових рішень, 

програм, прогнозів розвитку економіки, суспільства, науки й технологій;  

– здійснення реорганізації системи фінансування академічної та 

вузівської науки, зокрема шляхом запровадження інтеграційного механізму 



спільних наукових проектів і переходу на фінансування наукових розробок за 

важливими для держави напрямами виключно на конкурсній основі.  

Реалізація зазначених заходів сприятиме зростанню ролі вітчизняної 

науки як важливого чинника модернізації країни, збільшенню внеску 

Національної академії наук України в забезпечення ефективного 

економічного й соціального розвитку держави, її обороноздатності та 

національної безпеки (Президент НАН України академік НАН України 

Б. Є. Патон звернувся з листом до лідерів політичних сил – учасників 

коаліційного процесу // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 10.11). 

 

 


