
20 березня в залі засідань президії НАН України відбулася зустріч 

керівництва Національної академії наук України та Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти. У заході взяли участь президент 

НАН України Б. Патон, віце-президенти НАН України А.  Наумовець,  

В.  Геєць, В. Походенко, в. о. віце-президента НАН України А. Загородній, в. 

о. головного вченого секретаря НАН України В. Мачулін, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти М. Луцький, заступник 

голови комітету С. Давимука. Сторони обговорили питання проблем і 

перспектив розвитку української науки та вдосконалення правових засад 

функціонування й розвитку вітчизняної науково-технічної сфери.  

Президент НАН України акад. Б. Патон, окреслюючи основні наукові 

результати академії в нових найсучасніших напрямах, зазначив, що 

ефективність наукової та науково-технічної діяльності НАН України, її вплив 

на інноваційний розвиток були б значно вищими, якби не існувала низка 

хронічних, у тому числі законодавчих, проблем. У першу чергу президент 

НАН України  наголосив на необхідності  перегляду законодавчої норми 

видатків на науку – 1,7 %, яка ніколи не виконувалася, та зазначив, що для 

більш ефективного, ніж досі, використання коштів державного бюджету на 

наукову й науково-технічну діяльність доцільно здійснити необхідні зміни в 

напрямах бюджетного фінансування цієї діяльності. «За рахунок видатків 

загального фонду державного бюджету необхідно фінансувати переважним 

чином сферу фундаментальних досліджень. Прикладні розробки повинні, як 

правило, фінансуватися виробничими та підприємницькими структурами. І 

тільки окремі, найбільш важливі для держави розробки й інноваційні проекти 

мають отримувати пряму державну підтримку та здійснюватися за 

державними цільовими програмами або за окремими державними 

замовленнями. Але, зрозуміло, цьому мають передувати рішучі заходи з боку 

держави для істотного зростання попиту на науково-технічну продукцію з 

боку виробничої сфери», – підкреслив Б. Патон. 

Під час зустрічі А. Наумовець представив основні напрями діяльності 

академії зі створення науково-технічних розробок та їх використання. 

Учасники ділової розмови підтримали його позицію щодо необхідних 

законодавчих заходів зі стимулювання інноваційної діяльності. Також 

сторонами була обговорена необхідність запровадження норм у податковому 

законодавстві щодо стимулювання залучення коштів підприємницького 

сектору на науково-технічну діяльність, забезпечення правового підґрунтя 

для створення венчурних фондів, наявності в структурі місцевих бюджетів 

обов’язкової статті видатків на сприяння науково-технічному та 

інноваційному розвитку регіонів, врегулювання правовідносин у сфері 



інтелектуальної власності та охорони прав її власників, створення 

сприятливого пільгового режиму для діяльності технологічних парків.    

М. Луцький висловив готовність комітету підтримати законодавчі 

ініціативи Національної академії наук України. Також він звернувся до 

академіків НАН України з проханням дати  експертну оцінку проекту нової 

редакції Закону України «Про вищу освіту». У свою чергу В. Геєць 

підкреслив відсутність на сьогодні системного підходу до розробки 

законодавства у сфері освіти і науки, вирішення якої має стати 

першочерговим завданням. С. Давимука запропонував спільними зусиллями 

виробити механізм створення законодавчої бази функціонування наукової та 

науково-технічної сфери і наголосив на важливості для комітету отримувати  

пропозиції, прописані точною законодавчою мовою. Наприкінці зустрічі  

А. Загородній передав керівництву комітету підготовлені в академії проект 

закону щодо внесення змін до Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», проект закону «Про охорону прав на наукові відкриття», а також 

пропозиції щодо законодавчого вирішення нагальних проблем вітчизняної 

науки. 
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