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Засідання Президії Національної академії наук України 15 січня
2020 року
15 січня 2020 року під головуванням Президента Національної академії
наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії
НАН України (Національна академія наук України).
<…> З питання «Щодо подальшого реформування НАН України з
метою підвищення ефективності її діяльності» виступив перший віцепрезидент НАН України академік Володимир Горбулін.
У своїй доповіді він зазначив, що для підготовки пропозицій щодо
розвитку вітчизняної наукової сфери в листопаді минулого року в
Національній академії наук України було створено спеціальну робочу групу.
В стислі терміни робочою групою було підготовлено ґрунтовні пропозиції
щодо першочергових змін до законодавства, а також пропозиції щодо
подальшого реформування діяльності Академії.
Робочою групою були визначені питання, які потребують невідкладного
вирішення шляхом внесення змін до законів України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про приватизацію державного і
комунального майна», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків», а також до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів,
Кодексу законів про працю України.
Зокрема, пропонується спільно з національними галузевими академіями
наук, провідними університетами, відповідними центральними органами
виконавчої влади створити Міжвідомчу раду з координації фундаментальних
досліджень в Україні. Це має бути дієвий міжвідомчий орган з питань
реалізації фундаментальних досліджень в Україні та проведення експертизи
тем фундаментальних науково-дослідних робіт, фінансування яких
передбачається за рахунок державного бюджету.
Важливим є внесення змін до Закону про науку, згідно з якими Академія
повинна здійснювати підготовку такого важливого прогнозного документу як
щорічна доповідь про стан та перспективи розвитку наукової та науковотехнічної діяльності в Україні.
Крім того, було запропоновано створення в НАН України нових
дорадчих консультативно-експертних органів. Так, пропонується створити
Науково-технічну раду НАН України, яка має діяти при Президії НАН
України та завданням якої має бути визначення науково-технічних проблем
відповідних галузей економіки, які потребують науково-технічного
супроводу з боку Академії, сприяння впровадженню наукових розробок
установ Академії, розширення співпраці між науковими установами НАН
України і виробничими підприємствами, формування відповідних
академічних науково-технічних програм, в тому числі спільних. Важливим є
включення до складу цієї Науково-технічної ради представників провідних
науково-виробничих підприємств та корпорацій, міністерств розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства, охорони здоров’я, освіти і

науки, енергетики та екології, фінансів, оборони, комітетів Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій, економічного розвитку.
Ще однією пропозиції робочої групи є створення науковокоординаційних рад секцій НАН України.
Насамкінець академік НАН України Володимир Горбулін зазначив, що
всі ці напрацювання були передані до робочої групи Національної ради з
підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення
реформи Національної академії наук та національних галузевих академій
наук. Вони частково враховані в пропозиціях цієї робочої групи Національної
ради, надісланих Прем’єр-міністру України, голові Національної ради з
питань розвитку науки і технологій Олексію Гончаруку.
За результатами обговорення доповіді Президія НАН України схвалила
пропозиції з питань, які потребують законодавчого врегулювання у 2020
році, а також підтримала пропозиції робочої групи стосовно створення
Науково-технічної ради Національної академії наук України та науковокоординаційних рад секцій НАН України.

