
Нова редакція законопроекту про наукову й науково-технічну 

діяльність дає більшу економічну свободу науковим установам, які 

наразі не можуть розпоряджатися заробленими ними коштами. Таку 

думку висловив віце-президент Національної академії медичних наук 

України, академік НАНУ і НАМНУ Ю. Кундієв. 

Він зазначив, що у законопроекті приваблює, по-перше, те, що нині 

розглядається питання надання інститутам права розпоряджатися 

заробленими ними так званими спецкоштами без Казначейства. За словами 

віце-президента НАМНУ, виключно бюджетне мізерне фінансування не 

дає можливості розвивати науку. Крім того, на думку академіка, 

неприпустимо проводити тендерні процедури при плануванні бюджетної 

наукової тематики. «Ми проводимо тендерну процедуру при закупівлі 

якогось товару, бо шукаємо більш дешевий. А тут ми будемо шукати більш 

дешеву науку? Такого бути не може, дешевої науки не існує, бо тоді науки 

взагалі немає. А в новому законі є пропозиція це відмінити, що дуже 

важливо», – вважає Ю. Кундієв. 

Він також акцентував на тому, що Україна багато втрачає через те, що 

молодь не хоче працювати в науково-дослідних інститутах. За його 

словами, у медицині більш-менш привабливими для молодих науковців є 

клінічні спеціальності, де «молода людина знає, що буде вдячний пацієнт», 

а теоретичні фундаментальні дисципліни залишаються без молоді. Віце-

президент НАМНУ констатував, що такі науки, як фізіологія, біохімія, 

патофізіологія, гістологія, патанатомія, мікробіологія притоку молоді 

майже не мають. У цьому контексті він підкреслив, що закон про наукову 

та науково-технічну діяльність, безумовно, потрібен, бо ситуація, що 

склалася в науковій сфері, потребує негайних змін. «Тут є статті, 

спрямовані на підвищення соціального статусу науковців, насамперед 

молодих. І якщо уряд візьметься за його виконання по-справжньому, і буде 

відповідне фінансування, а не жебрацьке, то він зіграє свою позитивну 

роль. А якщо це буде черговий папірець, то, може, й не варто про це 

говорити», – підсумував Ю. Кундієв (Законопроект про наукову і 

науково-технічну діяльність дає науковцям більше економічної свободи 

// Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 1.07). 
 


