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Засідання Президії Національної академії наук України 11 вересня 

2019 року 

11 вересня 2019 року під головуванням Президента Національної академії 

наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії 

НАН України (Національна академія наук України). 

У засіданні взяв участь перший заступник Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат України, 

доктор юридичних наук, професор Олександр Лукашев. Перед засіданням 

відбулася його зустріч із Президентом НАН України академіком Борисом 

Патоном. 

Звертаючись до присутніх на засіданні, О. Лукашев передусім подякував за 

можливість узяти участь у роботі Президії НАН України і розповісти про 

діяльність Комітету. Він поінформував, що наразі до складу Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій входять 13 

народних депутатів (восьмеро з них представляють політичну партію «Слуга 

народу», двоє – політичну партію «Голос», по одному – політичні партії 

«Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» 

та «Європейська солідарність»; очолює Комітет народний депутат України 

Сергій Бабак). У структурі Комітету створено 6 підкомітетів: з питань раннього 

розвитку та дошкільної освіти; з питань загальної, середньої, інклюзивної 

освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях; з питань професійно-

технічної та фахової передвищої освіти; з питань вищої освіти; з питань освіти 

впродовж життя та позашкільної освіти; з питань науки та інновацій. 

Відповідно до розподілу обов’язків у Комітеті, за сфери науки й інноваційної 

діяльності відтепер відповідає народний депутат України О. Лукашев. 

«Уже перші засідання Комітету засвідчили майже одностайність щодо 

цілей його роботи, – зауважив він. – За визначенням Прем’єр-міністра України 

Олексія Гончарука, освіта, наука, інновації, технології – це пріоритети, на яких 

Україна як держава має зосередитися і в які необхідно інвестувати». Сьогодні 

на розгляді Комітету перебуває 30 законопроєктів, зокрема Проєкт Закону 

України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»», який у першому читанні схвалила Верховна 

Рада України VIII скликання: «Ми вже розпочали роботу над цим 

законопроєктом і тому розраховуємо на рекомендації та поради для його 

підготовки до другого читання. Від часу ухвалення нової редакції Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» минуло вже майже 4 

роки, але, на жаль, він не працює повноцінно, оскільки головною проблемою 

залишається неналежне фінансування науки: реальні нинішні показники – 0,16 

% ВВП (причому прогнозний показник фінансування Національної академії 

наук і національних галузевих академій наук України, які Міністерство 

фінансів України довело до відома Парламенту, є навіть на 5,1 % меншим), 

натомість законодавець зобов’язує надавати фінансування на рівні 1,7% ВВП». 

О. Лукашев також наголосив, що профільний комітет не підтримує ідеї 

щодо реорганізації структури вітчизняної академічної науки, зокрема щодо 

ліквідації національних галузевих академій наук, оскільки, як він підкреслив, це 
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становить пряму загрозу українській науці, а надбання, отримані протягом 

десятиліть у межах національних галузевих академій наук, мають отримати 

подальший розвиток. На найвищому державному рівні Україна декларує 

пріоритетність освіти, науки та інновацій, а інфраструктура науки – це і є 

насамперед Національна академія наук і національні галузеві академії наук, – 

наголосив народний депутат. Крім того, питання розвитку науки та інновацій – 

це питання прогресу й утвердження позитивного іміджу нашої країни на 

міжнародній арені. «Хорошими сигналами слід вважати те, що найвище 

керівництво держави в особі Президента і Голови Верховної Ради вже провело 

зустрічі з керівництвом Національної академії наук. Тому ми маємо надію на 

те, що перспективи академічної науки в Україні будуть позитивними і в цьому 

напрямі відбудуться реальні зрушення», – підсумував О. Лукашев, насамкінець 

запевнивши, що профільний парламентський комітет зацікавлений у розвитку 

науки та вважає цей напрям роботи пріоритетним для себе, і висловивши від 

імені комітету сподівання на активну та плідну співпрацю з Національною 

академією наук України. 

 


