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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

0.  Проєкт Проєкт  

1.  ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ  

2.  Про внесення змін до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність»  

Про внесення змін до Закону 
України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» щодо уточнення 
деяких положень 

 

3.  Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України 
постановляє: 

 

4.  І. Внести до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (Відомості 
Верховної Ради України, 2016 р., №, ст. ) такі 
зміни 

І. Внести до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
(Відомості Верховної Ради України, 
2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни: 

 

5.  1) пункт 7 статті 1 викласти в такій редакції:   

6. 7) докторант - науковий або 
науково-педагогічний працівник, 
який проводить фундаментальні та 
(або) прикладні наукові 
дослідження у рамках підготовки в 
докторантурі у вищому навчальному 
закладі (науковій установі) для 
здобуття ступеня доктора наук; 

«7) докторант - вчений, який проводить 
фундаментальні та (або) прикладні наукові 
дослідження в рамках підготовки в 
докторантурі вищого навчального закладу 
(наукової установи) для здобуття ступеня 
доктора наук»; 

1) у статті 1: 
пункт 7 викласти в такій редакції: 
«7) докторант – вчений, який 

проходить підготовку в докторантурі 
наукової установи (закладу вищої 
освіти) для здобуття ступеня доктора 
наук»; 

 

7) докторант – вчений, який 
проходить підготовку в докторантурі 
наукової установи (закладу вищої 
освіти) для здобуття ступеня доктора 
наук; 

 

 11) молодий вчений - вчений віком до 
35 років, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, 
або вчений віком до 40 років, який 
має науковий ступінь доктора наук 
або навчається в докторантурі; 

 пункт 11 викласти в такій редакції: 
«11) молодий вчений - вчений віком 

до 35 років включно, який має вищу 
освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, або вчений 
віком до 40 років включно, який має 
науковий ступінь доктора наук»; 

 

11) молодий вчений - вчений віком до 
35 років включно, який має вищу 
освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, або вчений 
віком до 40 років включно, який має 
науковий ступінь доктора наук; 
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 29) основна діяльність наукових 
установ - проведення 
фундаментальних досліджень, 
прикладних наукових і науково-
технічних (експериментальних) 
розробок, надання науково-технічних 
послуг, проведення наукової і 
науково-технічної експертизи, 
підготовка наукових кадрів, розвиток і 
збереження наукової інфраструктури; 

 пункт 29 після слів «прикладних 
наукових» доповнити словом 
«досліджень»; 

29) основна діяльність наукових 
установ - проведення 
фундаментальних досліджень, 
прикладних наукових досліджень і 
науково-технічних 
(експериментальних) розробок, 
надання науково-технічних послуг, 
проведення наукової і науково-
технічної експертизи, підготовка 
наукових кадрів, розвиток і збереження 
наукової інфраструктури; 

7.  2) частину п’яту статті 6 доповнити новим 
третім абзацом у такій редакції: 

2) частину п’яту статті 6 після 
абзацу другого доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

 

8. норма відсутня «В окремих випадках, за рішенням вченої 
ради вакантні посади наукових працівників 
державної наукової установи (вищого 
навчального закладу) можуть заміщуватися за 
трудовим договором до проведення 
конкурсного заміщення цих посад у поточному 
бюджетному році.» 

«У разі неможливості забезпечення 
проведення наукових досліджень 
наявними штатними працівниками за 
рішенням вченої (наукової, науково-
технічної, технічної) ради державної 
наукової установи (закладу вищої 
освіти) вакантні посади наукових 
працівників цієї наукової установи 
(закладу вищої освіти) можуть 
заміщуватися науковими працівниками 
відповідної цим посадам кваліфікації 
за строковими трудовими договорами 
до проведення конкурсного заміщення 
цих посад, але не більше ніж на шість 
місяців». 

У зв’язку з цим абзац третій 
вважати абзацом четвертим; 

 

У разі неможливості забезпечення 
проведення наукових досліджень 
наявними штатними працівниками за 
рішенням вченої (наукової, науково-
технічної, технічної) ради державної 
наукової установи (закладу вищої 
освіти) вакантні посади наукових 
працівників цієї наукової установи 
(закладу вищої освіти) можуть 
заміщуватися науковими працівниками 
відповідної цим посадам кваліфікації 
за строковими трудовими договорами 
до проведення конкурсного заміщення 
цих посад, але не більше ніж на шість 
місяців. 

 

 Національна академія наук України, 
національні галузеві академії наук 
утворюють, реорганізують, ліквідують 
наукові установи, що перебувають у 
їх віданні, з урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, галузевих 
академій наук та статусу їх майнового 
комплексу" 

 3) в абзаці другому частини другої 
статті 7 слово «галузевих» замінити 
словами «національних галузевих»; 

Національна академія наук України, 
національні галузеві академії наук 
утворюють, реорганізують, ліквідують 
наукові установи, що перебувають у їх 
віданні, з урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, національних 
галузевих академій наук та статусу їх 
майнового комплексу" 

9. Стаття 8. Державні наукові установи 3) абзац третій частини першої статті 8 4) абзац третій частини першої Стаття 8. Державні наукові установи 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3065-14
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3065-14
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3065-14
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3065-14


U  0898-таблиця до другого читання-2 24.09.19  24.09.2019  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України " стор.   3 
 

ЛОМ  23.09.2019 
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1. Державними науковими установами 
є наукові установи, засновані на 
державній власності. 
Майно, що становить матеріально-
технічну базу державної наукової 
установи, закріплюється за такою 
установою на основі права 
оперативного управління або 
господарського відання відповідно до 
організаційно-правової форми. 
Основні засоби, інше майно та 
обладнання закріплюються за 
державними науковими установами 
на основі права оперативного 
управління або господарського 
відання відповідно до 
організаційно-правової форми. 
 

виключити; статті 8 виключити; 1. Державними науковими установами 
є наукові установи, засновані на 
державній власності. 
Майно, що становить матеріально-
технічну базу державної наукової 
установи, закріплюється за такою 
установою на основі права 
оперативного управління або 
господарського відання відповідно до 
організаційно-правової форми. 
 

   Технічна правка: 
пункт 4 розділу І законопроекту 

поміняти з пунктом 5 відповідно до 
порядку посилань статей 9 і 10. 

 

 Контракт з обраним керівником 
державної наукової установи 
укладається власником (власниками) 
або уповноваженим ним (ними) 
органом в установленому порядку 
протягом одного місяця з дня обрання 
на строк, визначений статутом 
(положенням) цієї державної наукової 
установи, але не більш як на сім років. 

5) у останньому абзаці частини четвертої 
статті 9 слова «сім років» замінити словами 
«п’ять років»; 

5) в абзаці дванадцятому частини 
четвертої статті 9 слово «сім» замінити 
словом «п’ять»; 

 

Контракт з обраним керівником 
державної наукової установи 
укладається власником (власниками) 
або уповноваженим ним (ними) 
органом в установленому порядку 
протягом одного місяця з дня обрання 
на строк, визначений статутом 
(положенням) цієї державної наукової 
установи, але не більш як на п’ять 
років. 

10. Стаття 10. Вчена (наукова, 

науково-технічна, технічна) рада 

наукової установи 

1. Вчена (наукова, науково-

технічна, технічна) рада наукової 

установи є колегіальним органом 

управління науковою і науково-

технічною діяльністю наукової 

установи, який виконує 

консультативно-дорадчі функції. 

3. До виключної компетенції 

вченої (наукової, науково-технічної, 

4) у підпункті 9 частини третьої статті 10 
слово «затвердження» замінити словом 
«ухвалення»; 

6) частину першу статті 10 викласти 
в такій редакції:  

«Вчена (наукова, науково-технічна, 
технічна) рада наукової установи є 
колегіальним органом управління 
науковою і науково-технічною 
діяльністю наукової установи у 
частині виключних повноважень, 
визначених цією статтею, та виконує 
консультативно-дорадчі функції 
щодо інших питань наукової і 
науково-технічної діяльності 
наукової установи»; 

 

Стаття 10. Вчена (наукова, 

науково-технічна, технічна) рада 

наукової установи 

1. Вчена (наукова, науково-

технічна, технічна) рада наукової 

установи є колегіальним органом 

управління науковою і науково-

технічною діяльністю наукової 

установи у частині виключних 

повноважень, визначених цією 

статтею, та виконує консультативно-

дорадчі функції щодо інших питань 
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технічної) ради наукової установи 

належать питання щодо:  

 9) затвердження річних 

звітів про діяльність наукової 

установи та фінансових планів 

наукової установи; 

 

Згідно зі ст. 9 вирішення питань 

провадження діяльності наукової 

установи, у т.ч. і призначення частини 

складу вченої ради, віднесено до 

повноважень керівника наукової 

установи. Законодавець поклав 

керівництво науковою установою на 

керівника, одночасно визначаючи і його 

відповідальність перед уповноваженим 

органом.  

Визначення вченої ради без певних 

застережень органом управління 

приведе до юридичного конфлікту і на 

практиці спричинить негативні 

юридичні наслідки.  

Оскільки відповідно до частини 

третьої ст.10 вчена рада наділена 

певними управлінськими 

повноваженнями, то слід врахувати це 

у запропонованій редакції. 
Заміна слова «затвердження» на 

слово «ухвалення» є недоцільною, 
оскільки термінологічно слово 
«ухвалення» означає прийняття 
рішення (про щось, з якогось питання) 
і можна вважати більш загальним по 
відношенню до «затвердження» (дія, 
документ, що підтверджують 
правомірність або дійсність чого-
небудь). За таких умов необхідно буде 
визначити «ухвалює рішення про 
затвердження річних звітів», що 
тільки перевантажуватиме вказану 
норму 

наукової і науково-технічної 

діяльності наукової установи. 

3. До виключної компетенції 

вченої (наукової, науково-технічної, 

технічної) ради наукової установи 

належать питання щодо:  

 9) затвердження річних звітів 

про діяльність наукової установи та 

фінансових планів наукової установи; 

 

11.     

12. Стаття 17. Національна академія 
наук України 

2. Національна академія наук 

України організує і здійснює 

фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження з найважливіших 

проблем природничих, технічних, 

суспільних і гуманітарних наук. 

6) в абзаці першому частині тринадцятої 
статті 17 слова «(замість вибулих протягом 
відповідного періоду)» виключити, а слова 
«відкритим голосуванням» замінити словами 
«таємним голосуванням»; 

7) у статті 17:  

у пункті 1 частини другої слова 
«Національною радою з питань 
науки і технологій» замінити словами 
«Національною радою України з 
питань розвитку науки і 
технологій»; 

 

 

Стаття 17. Національна академія 
наук України 

2. Національна академія наук 

України організує і здійснює 

фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження з найважливіших проблем 

природничих, технічних, суспільних і 

гуманітарних наук. 
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головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

При Національній академії наук 

України діють: 

1) Міжвідомча рада з 

координації фундаментальних і 

прикладних досліджень в Україні, що 

утворюється Національною академією 

наук України спільно з центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності, та 

національними галузевими 

академіями наук для сприяння 

розвитку фундаментальних 

досліджень та ефективному 

використанню їх результатів у 

прикладних дослідженнях і науково-

технічних розробках за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки. 

Положення про Міжвідомчу раду з 

координації фундаментальних і 

прикладних досліджень в Україні та її 

склад затверджуються Кабінетом 

Міністрів України на підставі 

пропозицій Національної академії 

наук України та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, погоджених 

Національною радою з питань 

науки і технологій; 

 

5. Утворення, злиття, приєднання, 
поділ, перетворення та ліквідація 
державних наукових установ 
(організацій, підприємств), що 
перебувають у віданні Національної 
академії наук України, здійснюються з 
урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаці першому частини п’ятої 
слово «галузевих» замінити словами 
«національних галузевих»; 

 

 

 

 

 

 

При Національній академії наук 

України діють: 

1) Міжвідомча рада з координації 

фундаментальних і прикладних 

досліджень в Україні, що утворюється 

Національною академією наук України 

спільно з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, та національними 

галузевими академіями наук для 

сприяння розвитку фундаментальних 

досліджень та ефективному 

використанню їх результатів у 

прикладних дослідженнях і науково-

технічних розробках за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки. 

Положення про Міжвідомчу раду з 

координації фундаментальних і 

прикладних досліджень в Україні та її 

склад затверджуються Кабінетом 

Міністрів України на підставі 

пропозицій Національної академії наук 

України та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, погоджених 

Національною радою України з 

питань розвитку науки і технологій; 

 

5. Утворення, злиття, приєднання, 
поділ, перетворення та ліквідація 
державних наукових установ 
(організацій, підприємств), що 
перебувають у віданні Національної 
академії наук України, здійснюються з 
урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, національних 
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ЛОМ  23.09.2019 

 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

академії наук України, галузевих 
академій наук та статусу їх майнового 
комплексу". 

8. Найвищим органом 
самоврядування Національної 
академії наук України є загальні 
збори, що складаються з дійсних 
членів (академіків) та членів-
кореспондентів Національної академії 
наук України. У сесіях загальних 
зборів (крім питань, пов’язаних з 
виборами дійсних членів, членів-
кореспондентів та іноземних членів 
Національної академії наук України) 
беруть участь з правом ухвального 
голосу наукові працівники, делеговані 
трудовими колективами наукових 
установ Національної академії наук 
України у кількості, що становить не 
менше половини кількості дійсних 
членів (академіків) та членів-
кореспондентів Національної 
академії наук України, які беруть 
участь у сесії. У сесіях загальних 
зборів з правом дорадчого голосу 
можуть брати участь іноземні члени 
Національної академії наук України, 
керівники наукових установ 
Національної академії наук України та 
представники наукової громадськості. 

13. Обрання членів-кореспондентів 
Національної академії наук України 
(замість вибулих протягом 
відповідного періоду) здійснюється 
кожні три роки таємним 
голосуванням всіх дійсних членів 
(академіків) та членів-кореспондентів 
Національної академії наук України. 
Обрання дійсних членів (академіків) 
Національної академії наук України 
(замість вибулих протягом 
відповідного періоду) здійснюється 
кожні три роки відкритим 
голосуванням всіх дійсних членів 

 

 

у другому реченні абзацу першого 

частини восьмої після слова 

«половини» замінити слово 

«кількості» словами «загального 

складу» та виключити  слова «, які 

беруть участь у сесії»; 

 

Це стале число і від нього можна 
наперед порахувати кількість наукових 
працівників, що важко зробити за 
чинними нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац перший частини тринадцятої 
викласти в такій редакції: 

«Обрання членів-кореспондентів 
Національної академії наук України 
здійснюється таємним голосуванням 
усіх дійсних членів (академіків) та 
членів-кореспондентів Національної 
академії наук України. Обрання 
дійсних членів (академіків) 
Національної академії наук України 
здійснюється таємним голосуванням 
усіх дійсних членів (академіків) 
Національної академії наук України»; 

Уніфікується з виборами членів-
кореспондентів і відповідає усталеній 

галузевих академій наук та статусу їх 
майнового комплексу". 

8. Найвищим органом 
самоврядування Національної академії 
наук України є загальні збори, що 
складаються з дійсних членів 
(академіків) та членів-кореспондентів 
Національної академії наук України. У 
сесіях загальних зборів (крім питань, 
пов’язаних з виборами дійсних членів, 
членів-кореспондентів та іноземних 
членів Національної академії наук 
України) беруть участь з правом 
ухвального голосу наукові працівники, 
делеговані трудовими колективами 
наукових установ Національної 
академії наук України, у кількості, що 
становить не менше половини 
загального складу дійсних членів 
(академіків) та членів-
кореспондентів Національної 
академії наук України» У сесіях 
загальних зборів з правом дорадчого 
голосу можуть брати участь іноземні 
члени Національної академії наук 
України, керівники наукових установ 
Національної академії наук України та 
представники наукової громадськості. 

13. Обрання членів-кореспондентів 
Національної академії наук України 
здійснюється таємним голосуванням 
усіх дійсних членів (академіків) та 
членів-кореспондентів Національної 
академії наук України. Обрання 
дійсних членів (академіків) 
Національної академії наук України 
здійснюється таємним голосуванням 
усіх дійсних членів (академіків) 
Національної академії наук України» 
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ЛОМ  23.09.2019 

 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

(академіків) Національної академії 
наук України. 

практиці. 

 

13. Стаття 18. Національні галузеві 
академії наук 
2. Організаційна побудова 
національних галузевих академій 
наук, їх матеріально-фінансове 
забезпечення та гарантії діяльності 
здійснюються згідно з положеннями, 
встановленими цим Законом для 
Національної академії наук України, з 
урахуванням специфіки діяльності та 
норм Закону України "Про 
особливості правового режиму 
діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих 
академій наук та статусу їхнього 
майна", а також статутів відповідних 
національних галузевих академій 
наук. 
 
6. Використання державного майна, 
переданого національним галузевим 
академіям наук, здійснюється з 
урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, національних 
галузевих академій наук та статусу 
їхнього майна". 
 

 8) у частинах другій та шостій 
статті 18 слова «їхнього майна» 
замінити словами «їх майнового 
комплексу»; 

Технічна правка відповідно до назви 
Закону 

Стаття 18. Національні галузеві 
академії наук 
2. Організаційна побудова 
національних галузевих академій наук, 
їх матеріально-фінансове забезпечення 
та гарантії діяльності здійснюються 
згідно з положеннями, встановленими 
цим Законом для Національної 
академії наук України, з урахуванням 
специфіки діяльності та норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, національних 
галузевих академій наук та статусу їх 
майнового комплексу", а також 
статутів відповідних національних 
галузевих академій наук. 
 
6. Використання державного майна, 
переданого національним галузевим 
академіям наук, здійснюється з 
урахуванням норм Закону 
України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної 
академії наук України, національних 
галузевих академій наук та статусу їх 
майнового комплексу". 
 

14. Стаття 22. Ідентифікаційний 

комітет з питань науки 

7. Ідентифікаційний комітет: 

1) після консультацій з 

вітчизняними та іноземними 

науковими організаціями формує та 

оприлюднює вимоги до кандидатів у 

члени Наукового комітету 

Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій та 

розробляє Положення про конкурс 

 9) пункт 1 частини сьомої статті 22 
після слова «оприлюднює» доповнити 
словом «кваліфікаційні»; 

Стаття 22. Ідентифікаційний 

комітет з питань науки 

7. Ідентифікаційний комітет: 

1) після консультацій з 

вітчизняними та іноземними 

науковими організаціями формує та 

оприлюднює кваліфікаційні вимоги до 

кандидатів у члени Наукового комітету 

Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій та 

розробляє Положення про конкурс 
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ЛОМ  23.09.2019 

 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

щодо обрання членів Наукового 

комітету, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

 

щодо обрання членів Наукового 

комітету, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

 

15 Стаття 24. Рада молодих вчених 
2. Представники ради молодих вчених 
входять до складу вищого 
колегіального керівного органу 
установи чи органу влади, при якому 
створено раду молодих вчених. 

7) частину другу статті 24 викласти в такій 
редакції:  

«2. Представники ради молодих вчених 
входять до складу вченої (наукової, науково-
технічної, технічної) ради наукової установи.»; 

Пункт 7 розділу І законопроекту 
щодо змін до частини другої статті 
24 виключити, оскільки його норми 
знижують рівень представлення 
молодих науковців у органах влади. 

БЕЗ ЗМІН 
Стаття 24. Рада молодих вчених 
2. Представники ради молодих вчених 
входять до складу вищого 
колегіального керівного органу 
установи чи органу влади, при якому 
створено раду молодих вчених. 

     

16 Стаття 25. Регіональні наукові 

центри 

1. Регіональні наукові центри 

створюються з метою підвищення 

ролі науки в розробленні та реалізації 

ефективної регіональної політики, її 

орієнтації на поєднання 

загальнодержавних і регіональних 

інтересів, наукове забезпечення 

розв’язання актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

2. Регіональні наукові центри 

створюються Національною 

академією наук України спільно з 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері 

наукової та науково-технічної 

діяльності, за погодженням з 

відповідними місцевими органами 

виконавчої влади. 

 10) частину другу статті 25 
доповнити абзацом другим такого 
змісту: 

«Галузеві регіональні наукові 
центри можуть створюватися 
національними галузевими академіями 
наук спільно з центральними органами 
виконавчої влади та за участю або за 
погодженням з відповідними 
місцевими органами виконавчої 
влади»; 

Стаття 25. Регіональні наукові 

центри 

1. Регіональні наукові центри 

створюються з метою підвищення ролі 

науки в розробленні та реалізації 

ефективної регіональної політики, її 

орієнтації на поєднання 

загальнодержавних і регіональних 

інтересів, наукове забезпечення 

розв’язання актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

2. Регіональні наукові центри 

створюються Національною академією 

наук України спільно з центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, за 

погодженням з відповідними 

місцевими органами виконавчої влади. 

Галузеві регіональні наукові 

центри можуть створюватися 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1042-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1042-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1042-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1042-2016-%D0%BF#n8
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ЛОМ  23.09.2019 

 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

Норма відсутня 

 

національними галузевими 

академіями наук спільно з 

центральними органами виконавчої 

влади та за участю або за 

погодженням з відповідними 

місцевими органами виконавчої 

влади. 

17 Стаття 28. Наукові ступені і вчені 
звання 
2. Наявність відповідного наукового 
ступеня або вченого звання є 
кваліфікаційною вимогою для 
зайняття науковим працівником 
відповідної посади. 

 11) у частині другій статті 28 слово 
«є» замінити словами «може бути»; 

Стаття 28. Наукові ступені і вчені 
звання 
2. Наявність відповідного наукового 
ступеня або вченого звання може бути 
кваліфікаційною вимогою для зайняття 
науковим працівником відповідної 
посади. 

18. Стаття 31. Посади наукових 
працівників 
8) керівник (завідувач, відповідальний 
секретар, головний редактор) та 
заступники керівника (завідувача, 
секретаря відповідального головного 
редактора) наукового підрозділу, 
наукового видавництва, редакції 
наукового видання; 
 
18) докторант. 

8) пункт 18 частини першої статті 31 
виключити; 

12) у частині першій статті 31: 

у пункті 8 слова «відповідальний 
секретар» замінити словами «секретар 
відповідальний», слова «секретаря 
відповідального головного редактора» 
замінити словами «секретаря 
відповідального, головного 
редактора»; 

 

пункт 18 виключити; 

 

Стаття 31. Посади наукових 
працівників 
8) керівник (завідувач, секретар 
відповідальний, головний редактор) 
та заступники керівника (завідувача, 
секретаря відповідального, головного 
редактора) наукового підрозділу, 
наукового видавництва, редакції 
наукового видання; 

 
Виключена норма 

19. Стаття 33. Наукове відрядження 

2. Науковим відрядженням 

вважається відрядження наукового 

(науково-педагогічного) працівника, 

аспіранта, ад’юнкта, докторанта на 

певний строк для проведення наукової 

або науково-педагогічної роботи, 

участі в наукових конференціях, 

симпозіумах, семінарах, наукових 

школах, експедиціях поза місцем його 

основної роботи (для аспірантів, 

ад’юнктів - поза місцем навчання), за 

наявності запрошення сторони, що 

приймає, або направлення установи, 

де працює вчений. 

9) у статті 33:  

частину другу викласти в такій редакції:  

«2. Науковим відрядженням вважається 
відрядження наукового (науково-
педагогічного) працівника, аспіранта, 
ад’юнкта, докторанта на певний строк для 
проведення наукової або науково-педагогічної 
роботи, участі в наукових конференціях, 
симпозіумах, семінарах, наукових школах, 
наукових експедиціях поза місцем його 
основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, 
докторантів - поза місцем навчання), за 
наявності запрошення сторони, що приймає, 
або направлення установи, де працює 
(навчається) вчений». 

 

13) у статті 33: 

частину другу викласти в такій 
редакції: 

«2. Науковим відрядженням 
вважається відрядження наукового 
(науково-педагогічного) працівника, 
аспіранта, ад’юнкта, докторанта на 
певний строк для проведення наукової 
або науково-педагогічної роботи, 
участі в наукових конференціях, 
симпозіумах, семінарах, наукових 
школах, наукових експедиціях поза 
місцем його основної роботи (для 
аспірантів, ад’юнктів, докторантів - 
поза місцем навчання) за наявності 
запрошення сторони, що приймає, або 
направлення установи, в якій працює 

Стаття 33. Наукове відрядження 

2. Науковим відрядженням 

вважається відрядження наукового 

(науково-педагогічного) працівника, 

аспіранта, ад’юнкта, докторанта на 

певний строк для проведення наукової 

або науково-педагогічної роботи, 

участі в наукових конференціях, 

симпозіумах, семінарах, наукових 

школах, наукових експедиціях поза 

місцем його основної роботи (для 

аспірантів, ад’юнктів, докторантів - 

поза місцем навчання) за наявності 

запрошення сторони, що приймає, або 

направлення установи, в якій працює 
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ЛОМ  23.09.2019 

 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

 

4. Фінансування витрат, 

пов’язаних із науковим відрядженням, 

може здійснюватися за рахунок 

коштів загального та спеціального 

фонду наукової установи (вищого 

навчального закладу), що направляє 

особу у наукове відрядження, коштів, 

передбачених у Державному бюджеті 

України за відповідною бюджетною 

програмою, грантів, коштів сторони, 

що приймає, та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

За штатним науковим 

(науково-педагогічним) 

працівником наукової установи 

(вищого навчального закладу), 

який виконує наукову (науково-

технічну) роботу за договорами 

цивільно-правового характеру під 

час відрядження, зберігається 

заробітна плата, встановлена за 

основним місцем роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац другий частини четвертої виключити; 

(навчається) вчений»; 

 

 

 

 

 

 

 

абзац другий частини четвертої 
виключити; 

(навчається) вчений. 

4. Фінансування витрат, 

пов’язаних із науковим відрядженням, 

може здійснюватися за рахунок коштів 

загального та спеціального фонду 

наукової установи (вищого 

навчального закладу), що направляє 

особу у наукове відрядження, коштів, 

передбачених у Державному бюджеті 

України за відповідною бюджетною 

програмою, грантів, коштів сторони, 

що приймає, та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Виключена норма 

20. Стаття 35. Стаж наукової 

роботи 

1. До стажу наукової роботи 

зараховується: 

1) час роботи на посадах 

наукових працівників, 

визначених статтею 31 цього Закону; 

10) у частині першої статті 35:  

у пункті 1 слова і цифри «статтею 30» 
замінити словами і цифрами «статтею 31»; 

Врегульовано Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення 

пенсій», тому у п. 10 технічні зміни 

Стаття 35. Стаж наукової роботи 

1. До стажу наукової роботи 

зараховується: 

1) час роботи на посадах 

наукових працівників, 

визначених статтею 31 цього Закону; - 

БЕЗ ЗМІН 

21. 2) час роботи на посадах науково-

педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, визначених 

у Законі України "Про вищу освіту". 

Аспірантам, ад’юнктам і 

докторантам, зарахованим за 

державним замовленням, замість 

заробітної плати призначається 

стипендія у розмірі, визначеному 

у пункті 2 друге речення виключити; 14) друге речення пункту 2 частини 
першої  статті 35 виключити;  

Виправлення технічної помилки, 
оскільки  стипендія не має відношення 
до стажу наукової роботи, а навчання 
відноситься відповідно до п.5. 

Речення, що виключається зі ст. 35 
оскільки не стосується стажу 
наукової роботи, пропонується 

2) час роботи на посадах науково-
педагогічних працівників закладів 
вищої освіти, визначених у Законі 
України "Про вищу освіту".  

Виключена норма 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/848-19#n482
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/848-19#n482
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1556-18
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

Кабінетом Міністрів України; 

5) час навчання в аспірантурі, 

ад’юнктурі чи докторантурі за денною 

(очною) формою навчання 

випускникам аспірантури, 

ад’юнктури, докторантури; 

включити до наступної  статті 36.  

5) час навчання в аспірантурі, 
ад’юнктурі чи докторантурі за денною 
(очною) формою навчання 
випускникам аспірантури, ад’юнктури, 
докторантури; 

22. Стаття 36. Оплата і стимулювання 
праці наукового працівника 
 

1. Оплата праці наукового 

працівника повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для його 

ефективної самостійної творчої 

діяльності, підвищення престижності 

професії наукового працівника, 

стимулювати залучення талановитої 

молоді до наукової і науково-

технічної діяльності та підвищення 

кваліфікації наукових працівників. 

Заробітна плата наукових 

працівників складається з посадових 

окладів (ставок), премій, доплат за 

наукові ступені, вчені звання, 

надбавки за стаж наукової, науково-

педагогічної роботи та інших 

надбавок, доплат та винагород, 

передбачених законодавством у сфері 

наукової і науково-технічної 

діяльності. Норма відсутня 

 

Науковому працівнику за 

виконання роботи у вільний від 

основного навантаження час 

винагорода виплачується за 

договорами цивільно-правового 

характеру Норма відсутня. 

11) у статті 36: 

 

 

 

 

абзац третій частини першою доповнити 
словами у редакції «та за роботу за 
сумісництвом на умовах трудового 
договору» 

 

15) у статті 36:  
назву викласти в такій редакції: 
«Стаття 36. Оплата і 

стимулювання праці (навчання) 
вчених»;  

Назва змінена, оскільки ця стаття 
стосується стимулювання не тільки 
наукового працівника, а й інших 
працівників наукової установи та 
вчених, що навчаються. 

у частині першій: 

абзац другий доповнити реченням 
такого змісту: «Аспірантам, 
ад’юнктам і докторантам, 
зарахованим на навчання за 
державним замовленням, 
призначається стипендія у розмірі, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України»; 

абзац третій доповнити словами «та 
за роботу за сумісництвом – на 
умовах трудового договору»; 

Стаття 36. Оплата і стимулювання 
праці (навчання) вчених  

1. Оплата праці наукового 

працівника повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для його 

ефективної самостійної творчої 

діяльності, підвищення престижності 

професії наукового працівника, 

стимулювати залучення талановитої 

молоді до наукової і науково-технічної 

діяльності та підвищення кваліфікації 

наукових працівників. 

Заробітна плата наукових 

працівників складається з посадових 

окладів (ставок), премій, доплат за 

наукові ступені, вчені звання, надбавки 

за стаж наукової, науково-педагогічної 

роботи та інших надбавок, доплат та 

винагород, передбачених 

законодавством у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності. 

Аспірантам, ад’юнктам і 

докторантам, зарахованим на 

навчання за державним 

замовленням, призначається 

стипендія у розмірі, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Науковому працівнику за 

виконання роботи у вільний від 

основного навантаження час 

винагорода виплачується за 

договорами цивільно-правового 

характеру та за роботу за 

сумісництвом – на умовах трудового 
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

договору. 

23. 2. Держава гарантує встановлення 
ставок (окладів) науковим 
працівникам державних наукових 
установ (вищих навчальних 
закладів), виходячи з розрахунку 
посадового окладу молодшого 
наукового співробітника на рівні не 
нижче подвійної середньої 
заробітної плати у промисловості в 
цілому по Україні. 

в абзаці першому частини другої слова 
«подвійної середньої заробітної плати у 
промисловості в цілому по Україні» замінити 
словами «семи мінімальних заробітних плат, 
встановлених законом»; 

в абзаці першому частини другої 
слова «подвійної середньої заробітної 
плати у промисловості в цілому по 
Україні» замінити словами 
«одинадцяти прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, розмір якого 
встановлено на 1 січня календарного 
року»; 

 

Відповідно до пункту 3 розділу II 
Закону України від 6 грудня 2016 року 
№ 1774-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» 
«мінімальна заробітна плата після 
набрання чинності цим Законом не 
застосовується як розрахункова 
величина для визначення посадових 
окладів та заробітної плати 
працівників та інших виплат. 

До внесення змін до законів 
України щодо незастосування 
мінімальної заробітної плати як 
розрахункової величини вона 
застосовується у розмірі 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого на 
1 січня календарного року, починаючи 
з 1 січня 2017 року». 

Запропонована норма приблизно 
співрозмірна за величиною чинній нормі 
Закону, тому не потребує додаткових 
бюджетних асигнувань, а лише 
встановлює показник, який легко 
спрогнозувати і визначити у проекті 
бюджету. 

2. Держава гарантує встановлення 
ставок (окладів) науковим працівникам 
державних наукових установ (закладів 
вищої освіти), виходячи з розрахунку 
посадового окладу молодшого 
наукового співробітника на рівні не 
нижче одинадцяти прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, 
розмір якого встановлено на 1 січня 
календарного року. 
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

24. Вчені наукових установ, які беруть 

участь у навчальному процесі у вищих 

навчальних закладах обсягом до 240 

годин на навчальний рік, працюють за 

гнучким графіком роботи із 

збереженням заробітної плати за 

основним місцем роботи. 

у абзаці восьмому частини третьої слова «за 
гнучким графіком роботи» виключити; 

абзац восьмий частини третьої 
викласти в такій редакції:  

«Здійснення вченими науково-
педагогічної діяльності у закладах 
вищої освіти обсягом до 240 годин на 
навчальний рік не є роботою за 
сумісництвом і може здійснюватися з 
дозволу  керівника наукової установи у 
робочий час із збереженням заробітної 
плати за основним місцем роботи»; 

Впорядковується викладання 
освітніх дисциплін вченими відповідно 
до встановлених норм 

 

Здійснення вченими науково-
педагогічної діяльності у закладах 
вищої освіти обсягом до 240 годин на 
навчальний рік не є роботою за 
сумісництвом і може здійснюватися з 
дозволу керівника наукової установи 
у робочий час із збереженням 
заробітної плати за основним місцем 
роботи. 

25. Стаття 37. Пенсійне 

забезпечення наукових (науково-

педагогічних) працівників 

1. Пенсійне забезпечення 

наукових (науково-педагогічних) 

працівників здійснюється відповідно 

до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування". 

{Стаття 37 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1774-

VIII від 06.12.2016; в редакції 

Закону № 2148-VIII від 03.10.2017} 

 

12) у статті 37: 

абзац шостий частини другої викласти в 
такій редакції: 

Ст. 37 у новій редакції відповідно до  

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій», 

а тому всі зміни до попередньої 

редакції статті, прийняті у першому 

читанні, слід скасувати 

БЕЗ ЗМІН 

Стаття 37. Пенсійне 

забезпечення наукових (науково-

педагогічних) працівників 

1. Пенсійне забезпечення 

наукових (науково-педагогічних) 

працівників здійснюється відповідно 

до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування". 

{Стаття 37 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1774-

VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 

2148-VIII від 03.10.2017} 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1774-19#n341
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1774-19#n341
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2148-19#n783
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1774-19#n341
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1774-19#n341
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2148-19#n783
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2148-19#n783
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

26.  «7. Для обчислення заробітку під час 
призначення пенсії науковому (науково-
педагогічному) працівнику застосовується 
середня заробітна плата (дохід) в Україні, з 
якої сплачено страхові внески, за три 
календарні роки, що передують року звернення 
за призначенням пенсії. Порядок визначення 
показників зазначеної заробітної плати 
затверджується Пенсійним фондом України 
за погодженням з центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної фінансової політики, 
державної політики у сферах економічного 
розвитку, статистики»; 

  

27.  абзаци третій - п’ятий частини 
тринадцятої замінити двома абзацами такого 
змісту: 

  

28  «50 відсотків пенсії за віком померлого 
годувальника - на одного непрацездатного 
члена сім'ї; 

  

29  100 відсотків - на двох та більше 
непрацездатних членів сім'ї» 

  

30  У зв’язку з цим абзац шостий вважати 
абзацом п’ятим. 

  

31 Стаття 41. Повноваження Кабінету 
Міністрів України у сфері наукової і 
науково-технічної діяльності 

8) затверджує порядок формування 
та використання коштів 
Національного фонду досліджень 
України на основі пропозицій 
Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій 

13) пункт 8 частини першої статті 41 
виключити; 

 

 

16) пункт 8 частини першої статті 
41 викласти в такій редакції: 

«8) затверджує порядок 
використання коштів Національного 
фонду досліджень України на основі 
пропозицій Національної ради України 
з питань розвитку науки і технологій, а 
також затверджує порядок 
конкурсного відбору та 
фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і 
розробок»; 

Уточнення відповідно до ч.7 ст. 49 
Закону 

 

Стаття 41. Повноваження Кабінету 
Міністрів України у сфері наукової і 
науково-технічної діяльності 

8) затверджує порядок 

використання коштів Національного 

фонду досліджень України на основі 

пропозицій Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій, а 

також затверджує порядок 

конкурсного відбору та фінансування 

Національним фондом досліджень 

України проектів з виконання 

наукових досліджень і розробок 
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

 Стаття 49. Статус та завдання 
Національного фонду досліджень 
України  

7. Порядок конкурсного відбору та 
фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і 
розробок розробляється Науковою 
радою Національного фонду 
досліджень України, погоджується 
Наглядовою радою Національного 
фонду досліджень України та 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

 17) у частині сьомій статті 49 слово 
«Наглядовою» заміни словом 
«наглядовою»; 

 

Стаття 49. Статус та завдання 
Національного фонду досліджень 
України  

7. Порядок конкурсного відбору та 
фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і 
розробок розробляється Науковою 
радою Національного фонду 
досліджень України, погоджується 
наглядовою радою Національного 
фонду досліджень України та 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

 Стаття 51. Види та напрями грантової 
підтримки Національного фонду 
досліджень України 

2. Напрямами грантової підтримки 
Національного фонду досліджень 
України є: 

4) наукове стажування наукових 
працівників, аспірантів і 
докторантів, у тому числі за 
кордоном; 

 18) пункт 4 частини другої статті 51 
викласти в такій редакції:  

«4) наукове стажування наукових, 
науково-педагогічних працівників, 
аспірантів, ад’юнктів, докторантів, у 
тому числі за кордоном»; 

 

Стаття 51. Види та напрями грантової 
підтримки Національного фонду 
досліджень України 

2. Напрямами грантової підтримки 
Національного фонду досліджень 
України є: 

4) 4) наукове стажування наукових, 
науково-педагогічних працівників, 
аспірантів, ад’юнктів, докторантів, у 
тому числі за кордоном; 

32  14) у статті 58:  19) у статті 58:  

33 Стаття 58. Конкурсний відбір 
наукових і науково-технічних робіт 
3. Оголошення про проведення 
конкурсу наукових і науково-
технічних робіт повинно містити: 
3) зразок форми запиту на участь у 
конкурсі та рекомендації щодо її 
заповнення; 
5) відомості про строки розгляду 
заявок на участь у конкурсі і підбиття 
підсумків конкурсу; 

у пункті п’ятому частині 3 після слова 
«заявок» доповнити словом «(запитів)»; 

 

у пункті 3 частини третьої слово 
«запиту» заміни словом «заявки»; 

 

Стаття 58. Конкурсний відбір наукових і 

науково-технічних робіт 

3. Оголошення про проведення конкурсу 

наукових і науково-технічних робіт 

повинно містити: 

3) зразок форми заявки на участь у 

конкурсі та рекомендації щодо її 

заповнення; 

5) відомості про строки розгляду заявок на 

участь у конкурсі і підбиття підсумків 

конкурсу; 
34 4. Строк подання конкурсних 

пропозицій не може встановлюватися 
меншим за 30 календарних днів з дати 
оголошення конкурсу. 

у частині 4 слова «конкурсних 
пропозицій» замінити словами «запитів на 
участь у конкурсі»; 

у частині четвертій слова 
«конкурсних пропозицій» замінити 
словами «заявок на участь у 
конкурсі»; 

4. Строк подання заявок на участь у 
конкурсі не може встановлюватися 
меншим за 30 календарних днів з дати 
оголошення конкурсу. 
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 Редакція чинного Закону Редакція, прийнята в першому читанні Законопроєкт, запропонований 
головним комітетом в остаточній 

редакції 

Норми Закону, які будуть після 
прийняття 

 5. Результати конкурсного відбору 
наукових і науково-технічних робіт 
розміщуються органом, що оголосив 
конкурс, в Інтернеті протягом 10 
календарних днів після підбиття 
підсумків такого конкурсу. 

 у частині п’ятій  слова «в Інтернеті» 
замінити словами «на його офіційній 
інтернет-сторінці». 

5. Результати конкурсного відбору 
наукових і науково-технічних робіт 
розміщуються органом, що оголосив 
конкурс, на його офіційній інтернет-
сторінці протягом 10 календарних днів 
після підбиття підсумків такого 
конкурсу. 

35   20) у тексті Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
слова «вищий навчальний заклад» у 
всіх відмінках замінити словами 
«заклад вищої освіти» у відповідному 
відмінку. 

 
Уточнення відповідно до норм 

Закону України «Про вищу освіту». 

 

36  ІІ. Прикінцеві положення. ІІ. Прикінцеві положення  

37  1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування. 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 
січня 2020 року, крім абзацу п’ятого 
пункту 1 та абзацу сьомого пункту 
15 цього Закону, які набирають 
чинності з 1 січня 2021 року. 

 

 

38  2. Кабінету Міністрів України у місячний 
термін привести нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом. 

2. Кабінету Міністрів України до 31 
грудня 2019 року: 

1) привести свої нормативно-
правові акти у відповідність із цим 
Законом; 

2) забезпечити приведення 
міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої 
влади, Національною академією 
наук України, національними 
галузевими академіями наук 
України та їх підвідомчими 
структурами своїх нормативно-
правових актів у відповідність із цим 
Законом. 

 

 


