
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта: 

проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”». Розробник – Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України й Міністерство освіти і 

науки України.  

Проект регуляторного акта розроблено на виконання підпункту 40.1.2 

Національного плану дій на 2013 р. щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого 

Указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 128, з урахуванням 

положень Концепції реформування системи фінансування та управління 

науковою та науково-технічною діяльністю, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 780. 

Метою розроблення проекту закону є модернізація законодавчого 

забезпечення сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

Проектом закону текст закону викладається у новій редакції, при цьому 

зміни вносяться до всіх його розділів і доповнюється новими статтями й 

положеннями, зокрема, щодо: 

– удосконалення термінів, що використовуються у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності; 

– правового регулювання трудових правовідносин з науковими 

працівниками; 

– правого статусу й розширення прав наукових установ; 

– запровадження нових організаційних форм й елементів 

інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності; 

– стимулювання праці, соціального захисту наукових працівників; 

– пенсійного забезпечення наукових працівників; 

– підтримки молодих учених; 

– фінансування наукової сфери, зокрема розширення системи грантового 

фінансування наукових і науково-технічних проектів; 

– охорони й захисту прав інтелектуальної власності. 

Проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”» та аналіз його регуляторного впливу 

розміщено на веб-сайті за адресою: http://www.dknii.gov.ua. 

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного 

акта становить один місяць із дня оприлюднення проекту регуляторного акта 

та аналізу регуляторного впливу – до 9 листопада 2013 р. 

Пропозиції й зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його 



регуляторного впливу надавати в письмовій формі: поштою за адресою: 01601, 

м. Київ, б-р Т. Шевченка, 16; електронною поштою за адресою: 

dkniikushnir@ukr.net (Повідомлення про оприлюднення проекту 

регуляторного акта: проект закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» // Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 9.10). 

 


