
З часу проголошення незалежності України було прийнято цілу 
низку законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих 
на державну підтримку наукової і науково-технічної діяльності, зокрема 
фундаментальної науки, інноваційного розвитку тощо. Однак ці акти 
мають загальний характер, не враховують особливості правового статусу, 
організації та діяльності НАН України, її науково-дослідних установ та 
інших підрозділів. До того ж потенціал зазначених актів не може бути 
реалізований повною мірою через наявність колізій між нормами загального і 
спеціального законодавства, а також через невиправдане фактичне 
поширення на сферу академічної науки і діяльності НАН України багатьох 
загальних норм чинного законодавства (цивільного, господарського, 
податкового, бюджетного, митного, трудового тощо), які не враховують 
особливостей правовідносин у зазначеній сфері. 

За таких обставин подальше істотне вдосконалення правової бази та 
підвищення рівня правового регулювання організації та діяльності НАН 
України (поряд із внесенням відповідних змін і доповнень до чинного 
законодавства та статутних актів Академії), на наш погляд, має 
здійснюватися на основі спеціального комплексного і належним чином 
кодифікованого Закону України «Про Національну академії наук України» 
(далі – Закон). 

Важливість прийняття такого Закону зумовлена необхідністю більш 
чіткого визначення державою місця і ролі НАН України в розвитку 
вітчизняної науки, уточнення правового статусу Академії, упорядкування її 
відносин з державними інституціями та суспільством. Як показала практика, 
часткове врегулювання цих питань у законах України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (1998), «Про особливості правового режиму 
діяльності НАН України, галузевих академій наук та статусу їх майнового 
комплексу» (2002) і деяких інших нормативно-правових актах не можна 
вважати достатнім, оскільки належний рівень та системність правового 
забезпечення діяльності Академії відповідно до її особливого статусу в 
суспільстві як державної і, разом з тим, самоврядної організації та ролі у 
вирішенні найважливіших питань сталого розвитку України повною мірою 
не забезпечуються. Не визначено, зокрема, дієві механізми реалізації 
багатьох завдань, покладених державою на Академію, регулювання її 
окремих відносин з органами влади тощо.  Академія є загальнонаціональним 
надбанням; з нею пов’язаний майбутній економічний і соціальний розвиток 
держави, зростання її наукового і науково-технічного потенціалу. Тому 
розроблення і прийняття спеціального комплексного законодавчого акта, 
який би системно й оптимально врегулював найважливіші аспекти відносин 



Академії з державою, зарубіжними науковими організаціями, визначив 
особливості правового статусу НАН України та правового режиму її 
майнового комплексу, безумовно, має стати важливим кроком на шляху 
законодавчого забезпечення розвитку вітчизняної наукової і науково-
технічної сфери.  Отже, метою прийняття Закону України «Про Національну 
академію наук України» є суттєве вдосконалення правових, організаційних, 
фінансових та інших засад діяльності Академії, систематизація й визначення 
на законодавчому рівні найважливіших правових положень, спрямованих на 
забезпечення ефективного розвитку в державі фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, істотне поліпшення умов для 
продуктивної роботи працівників Академії, піднесення престижу наукової 
діяльності в суспільстві, посилення на цій основі ролі та відповідальності 
науки у справі розв’язання актуальних, суспільно значущих соціальних, 
економічних, екологічних, гуманітарних та інших проблем, забезпечення 
належного рівня національної безпеки, зміцнення позицій України на 
міжнародній арені. Концептуально Закон має ґрунтуватися на вимогах 
Конституції, відповідних законів України, враховувати багаторічний досвід 
діяльності Академії, а також практику законодавчого регулювання 
функціонування аналогічних інституцій, наукової і науково-технічної 
діяльності в інших державах. 

Предметом регулювання цього Закону мають бути правовий статус 
Академії як однієї з найважливіших складових національного багатства 
України та вищої державної наукової самоврядної організації, правові 
механізми та гарантії його реалізації; місце Академії в суспільстві, системі 
формування та здійснення державної політики, насамперед у сфері наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності; її відносини з органами 
державної влади, державними галузевими академіями наук, закладами освіти, 
суб’єктами господарювання, науковими громадськими організаціями; 
принципи діяльності та питання організації управління Академією, що мають 
особливе значення для забезпечення її функціонування як державної 
наукової самоврядної організації, а також кадрове, інформаційне, 
матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності Академії, 
інші найважливіші питання, що потребують врегулювання на законодавчому 
рівні та сприяння у їх вирішенні з боку держави. 

Не визначені цим Законом питання діяльності Академії, передусім щодо 
порядку утворення та функціонування її органів управління й установ, їх 
основних повноважень, механізмів взаємодії при виконанні покладених на 
них повноважень, з урахуванням вимог цього Закону та інших актів 
законодавства повинні врегульовуватися Статутом Академії, який 



розробляється виходячи зі статусу Академії як державної і водночас 
самоврядної наукової організації.  

Важливими положеннями майбутнього Закону мають стати закріплені в 
ньому принципи діяльності та основні завдання Академії. Зокрема, на наш 
погляд, Академія має здійснювати свою діяльність на основі таких 
принципів: конституційності і законності, самоврядності, демократичності, 
гласності й відкритості, наукової об’єктивності, інтеграції науки, освіти та 
виробництва тощо. При цьому під самоврядністю слід розуміти право 
Академії відповідно до цього Закону та інших актів законодавства 
самостійно врегульовувати Статутом Академії та відповідно до нього 
вирішувати науково-організаційні, фінансово-господарські, кадрові та інші 
питання її внутрішнього життя, зокрема щодо порядку формування системи 
управління, виборних колегіальних органів, обрання членів Академії, 
визначення її структури, напрямів та тематики досліджень, організаційних 
засад їх виконання, здійснення міжнародних наукових зв’язків тощо. 

Законодавче закріплення принципів та основних завдань Академії дасть 
можливість чіткіше визначити її місце і роль у сфері наукової діяльності, 
розмежувати функції і повноваження з іншими науковими організаціями, 
освітянською наукою тощо.  

Для виконання покладених на Академію завдань, зі збереженням 
наявних, їй мають бути надані більш широкі повноваження.  При цьому 
держава повинна створювати належні умови для виконання Академією 
зазначених завдань і роботи її працівників через відповідне фінансове, 
правове та інше забезпечення наукової та науково-технічної діяльності 
установ Академії, пріоритетне задоволення потреб її інститутів у новітньому 
обладнанні для проведення наукових досліджень, запровадження пільгового 
оподаткування господарських операцій, що здійснюються за чинними 
угодами і проектами науково-дослідного характеру та виконуються в межах 
міжнародного науково-технічного співробітництва, державних програм і 
науково-дослідних проектів.  

У Законі Академію слід визначити як суб’єкт державної наукової, 
науково-технічної та інноваційної політики. Проекти нормативно-правових 
актів, що стосуються питань наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, вносяться в установленому порядку лише після обговорення з 
Академією та погодження нею. Під час розроблення та виконання державних 
програм Академія може бути визначена їх замовником. 

Принциповим положенням Закону має стати закріплення в ньому 
порядку ухвалення Статуту Академії. До внесення у 2011 р. змін до Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Статут затверджувався 



найвищим органом Академії – Загальними зборами і реєструвався у 
Міністерстві юстиції України. Натомість змінами до вказаного Закону 
передбачено, що Статут Академії приймається Загальними зборами і 
затверджується Кабінетом Міністрів України. Очевидно, що задля 
збереження автономії Академії в Законі слід передбачити порядок прийняття 
Статуту та змін до нього, що діяв раніше.   

В Законі необхідно визначити, що основу кадрового потенціалу 
Академії становлять її члени (академіки та члени-кореспонденти), які 
обираються на конкурсних засадах Загальними зборами Академії в 
установленому Статутом Академії порядку довічно, а також врегулювати 
особливості трудових відносин з ними, порядок їх матеріального 
забезпечення. Прийняття наукових працівників Академії на роботу 
здійснюється з числа найбільш кваліфікованих учених і фахівців за 
результатами конкурсного відбору, порядок проведення якого має 
визначатися Президією Академії з урахуванням вимог чинного законодавства 
України. З метою закріплення в установах Академії кваліфікованих наукових 
працівників для них у Законі необхідно передбачити створення державою 
належних соціально-побутових умов, поліпшення їх пенсійного 
забезпечення, можливість надання їм житла, у тому числі службового, тощо. 

Законом слід закріпити норму, що фінансування діяльності Академії 
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України окремим 
рядком зі збереженням за нею функцій головного розпорядника цих коштів. 
Для фінансування виконання наукових досліджень Академії та інших її 
завдань можуть використовуватися також кошти місцевих бюджетів, доходи 
від власної господарської діяльності установ Академії, добровільні внески та 
благодійна допомога, гранти міжнародних і закордонних організацій, доходи 
від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів, а також інші кошти 
відповідно до законодавства.  

У Законі мають бути передбачені довгострокові гарантії забезпечення 
стабільного фінансування Академії для виконання нею фундаментальних і 
прикладних наукових та науково-технічних досліджень, механізми цільового 
фінансування й ефективного використання результатів досліджень. У ньому 
також доцільно закріпити положення про те, що Академія та підпорядковані 
їй науково-дослідні інститути, інші академічні наукові установи та 
організації є неприбутковими установами. Ці установи повинні мати право 
самостійно використовувати власні надходження для виконання своїх 
статутних завдань згідно з чинним законодавством. Для зберігання і 
розпорядження такими коштами можуть відкриватися рахунки в державних 
або комерційних банках. 



Щодо умов оплати праці працівників Академії, то вони повинні 
передбачати значне підвищення їхніх посадових окладів, середній рівень 
яких має бути не менш як удвічі вищим за середній рівень заробітної плати в 
промисловості. Необхідно забезпечити стабільну виплату посадових окладів 
у повному обсязі протягом усього року з надбавками за стаж наукової 
роботи, роботу в науковій сфері, доплатами за науковий ступінь і вчене 
звання, зі щорічною матеріальною допомогою на оздоровлення, 
преміюванням у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці, 
іншими стимулювальними персональними надбавками та доплатами, що має 
сприяти закріпленню в Україні наукових кадрів, насамперед тих, які 
досягають вагомих наукових результатів і є перспективними.  

У Законі необхідно визначити й особливості управління майном 
Академії згідно з положеннями чинного Закону України «Про особливості 
правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих 
академій наук та статусу їх майнового комплексу», за яким на 
сьогодні Академія як суб’єкт управління об’єктами державної власності 
вирішує питання щодо володіння, користування та розпорядження наданим 
їй державою майном. Слід також передбачати встановлення Законом з 
урахуванням вимог Цивільного і Господарського кодексів України та 
сучасних потреб додаткових дієвих механізмів ефективного управління 
таким майном. При цьому мають бути уточнені й конкретизовані чинні 
механізми з метою усунення протиріч, недопущення неправомірного 
використання та відчуження майна Академії, зокрема шляхом приватизації, 
оренди з викупом та за іншими процедурами, у тому числі й за претензіями 
кредиторів. Доцільним є розширення прав інститутів Академії щодо 
управління закріпленим за ними майном; уточнення особливостей 
управління, реалізації та захисту майнових прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, що створюються в наукових установах Академії; розширення прав 
цих установ з розпорядження майном, набутим за рахунок власних коштів; 
запровадження жорсткішої процедури відчуження земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні Академії, у тому числі й для суспільних потреб. 

Слід також встановити, що продаж майна Академії можливий лише на 
конкурсних засадах зі спрямуванням одержаних при цьому коштів (як і при 
відчуженні майна Академії в інших випадках, включаючи оптимізацію її 
майнового комплексу), за рішенням відповідних органів управління 
Академії, виключно на її розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази.   

Прийняття Закону України «Про Національну академію наук України», 
безумовно, вимагатиме внесення змін до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», які передбачатимуть насамперед більш чітке 



визначення статусу Академії як вищої наукової державної самоврядної 
організації в Україні, розмежування правового  регулювання щодо 
Національної академії наук та галузевих академій наук; внесення до цього 
Закону положень щодо особливостей правового режиму діяльності галузевих 
академій наук, їх статусу та майнового комплексу, порядку управління ним 
тощо. Необхідним буде також внесення відповідних змін до законів України 
«Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і 
науково-технічну експертизу» тощо, Податкового кодексу України з метою 
узгодження їх положень із Законом «Про Національну академію наук 
України». 

Важливо зазначити, що кожна країна з урахуванням історичного 
досвіду, наявного наукового потенціалу та суспільних потреб самостійно 
визначає систему правового регулювання науково-технічної діяльності й 
особливості правового статусу академічних та інших наукових і навчально-
наукових установ 1

                                           
1 Академії наук країн Європи: у 2 кн. / Березовський О. М., Варава Т. В., Вербіцька О. І. [та ін.]. – К.: 

Інтертехнодрук, 2012.  
 

 

. Такі процеси відбуваються на пострадянському просторі 
у країнах СНД. Україна як незалежна держава задля збереження наукового 
потенціалу та розвитку наукової і науково-технічної сфери також має 
рухатися своїм шляхом, визначити законодавчі основи функціонування цієї 
сфери та статус її суб’єктів, зокрема НАН України. 

Розроблення на основі викладених вище концептуальних положень і 
ухвалення Закону «Про Національну академію наук України», на наш погляд, 
сприятиме поліпшенню умов для розвитку наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в Україні, підвищенню її ефективності, забезпеченню 
якнайкращого використання досягнень вітчизняної та світової науки і 
техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших 
потреб суспільства, посиленню наукової обґрунтованості та підвищенню ролі 
Національної академії наук України у суспільному житті                     
(Нагребельний В. П. Законодавче врегулювання організації та діяльності 
Національної академії наук України – вимога часу // Вісник НАН України – 
2013. – № 12. – C. 52–57). 

 


