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Представники Національної академії наук України взяли участь у 

засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій 

5 листопада 2019 року під головуванням Прем’єр-міністра України 

Олексія Гончарука відбулося засідання Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій. У засіданні також взяли участь Міністр освіти і 

науки, голова Адміністративного комітету Нацради Ганна Новосад, голова 

Наукового комітету Нацради Олексій Колежук, голова Національного фонду 

досліджень академік НАН України Леонід Яценко  (Національна академія наук 

України). 

Засіданню Нацради передували засідання Наукового та 

Адміністративного комітетів. На засіданні Адміністративного комітету від 

Національної академії наук України були присутні перший віце-президент 

НАН України академік Володимир Горбулін та начальник Науково-

організаційного відділу Президії НАН України Олег Кубальський. 

У засіданні Національної ради з питань розвитку науки і технологій від 

Академії участь взяли перший віце-президент НАН України академік 

Володимир Горбулін, віце-президент НАН України академік Анатолій 

Загородній, головний учений секретар НАН України академік Вячеслав 

Богданов та начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН 

України Олег Кубальський. 

Під час цього засідання були обговорені питання формування засад 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, 

пріоритетів державної підтримки розвитку науки у закладах освіти, 

забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та 

утворення робочих груп Національної ради України з питань розвитку науки 

і технологій. 

В обговоренні питань порядку денного взяв участь перший віце-

президент НАН України академік Володимир Горбулін. 

Він зазначив, що ключові пропозиції щодо реформування науки, 

підготовлені Науковим комітетом Національної ради, були обговорені в 

наукових колективах установ Національної академії наук, її відділеннях і 

регіональних наукових центрах. Чимало пропозицій було підтримано, 

водночас, до окремих положень висловлено серйозні зауваження та 

заперечення. Зокрема, це стосується створення самоврядної бюджетної 

організації «Національна система дослідників», створення окремого 

центрального органу виконавчої влади з питань науки, перетворення окремих 

національних галузевих академій наук у громадські організації. 

Володимир Горбулін висловив підтримку з боку НАН України 

створення робочих груп Національної ради. Проте запропонував внести 

зміни в назву робочої групи Національної ради з підготовки пропозицій щодо 

змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук 

та національних галузевих академій наук – слова «Національної академії 
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наук та національних галузевих академій наук» замінити на слова «системи 

організації наукової діяльності в Україні». 

Також, за словами академіка, доцільним було б створення ще двох 

робочих груп Національної ради – робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо заходів з підтримки та залучення в наукову сферу талановитої молоді 

та робочої групи з підготовки проекту державної стратегії розвитку науки, 

технологій та інноваційної діяльності. 

Національна рада ухвалила протокольне рішення, в якому зокрема 

доручила головам Наукового та Адміністративного комітетів до 29 листопада 

ц.р. сформувати персональні склади відповідних робочих груп. Результати 

їхньої роботи будуть розглянуті на наступному засіданні Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій. 

Проект протокольного рішення засідання Національної ради від 5 

листопада 2019 року можна переглянути за посиланням. 

Читайте також:  

Впродовж місяця маємо вийти на розуміння плану дій для того, щоб 

українському науковцю стало простіше, краще, вигідніше працювати в 

Україні, – прем'єр-міністр Олексій Гончарук 

Як нам облаштувати наукову сферу 
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