
Положення нової редакції законопроекту про наукову та науково-

технічну діяльність, розробленої Держінформнауки, покликані у 

прогресивній формі активізувати інноваційну діяльність України. Про 

це розповів директор Державного фонду фундаментальних досліджень  

Б. Кияк. «Положення, що мають місце у новій редакції закону, у 

прогресивній формі повинні підтримати вітчизняну науку. Сподіваюся, що 

ця нова редакція закону, яка покликана активізувати інноваційну діяльність, 

пройде через Верховну Раду і буде прийнята вже до кінця цього року», – 

сказав він. 

За словами Б. Кияка, діючий закон про наукову й науково-технічну 

діяльність з’явився ще у 1992 р. На той час він вважався одним із кращих 

зразків серед подібних документів на всьому пострадянському просторі. 

Однак, на переконання науковця, зміни та виклики часу вже давно спонукали 

до внесення у нього нових уточнень, навіть термінологічних. 

Так, нова редакція законопроекту передусім змістила акценти на те, що 

наука та інновації – це два кити, на яких має стояти економіка сучасної 

держави. Наприклад, раніше була грантова система конкурсної підтримки 

наукових проектів, у тому числі фундаментальних досліджень, а сам термін 

лише зараз буде введено у закон. Він визначатиме вимоги до виконання 

грантових досліджень, а також саме термінологічне визначення гранту. 

Серед новел законопроекту науковець відзначив також створення Фонду 

підтримки прикладних наукових досліджень, поєднання науки і освіти, 

зокрема у частині залучення науковців до освітянського процесу, а також 

створення центрів колективного користування унікальним обладнанням. 

Багато уваги у новій редакції приділено також соціальним питанням. Б. Кияк 

зазначив, що проблема в тому, щоб утримати молоде покоління як 

поповнення науки. Для цього їм потрібно дати відповідні можливості, аби 

вони були соціально захищені у плані житла, заробітної плати тощо. У цьому 

відношенні нова версія закону не лише констатує ці проблеми, а й 

намагається показати шляхи їх вирішення (Б. Кияк: Нова редакція 

законопроекту про наукову та науково-технічну діяльність покликана 

активізувати інноваційну діяльність // Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 

2013. – 1.07). 
 


