
Комітет з питань науки і освіти розглянув пропозиції щодо 

законопроекту «Про наукову і науково-технічну діяльність»  

13 жовтня в приміщенні Комітету з питань науки і освіти відбулося 

засідання робочої групи з підготовки пропозицій до узагальненого проекту 

закону на базі законопроекту «Про наукову і науково-технічну діяльність» під 

реєстраційним № 2244а. Робота тривала відповідно до розпорядження Голови 

Верховної Ради України В. Гройсмана щодо якнайшвидшого розгляду                        

70 пріоритетних законопроектів із Плану законодавчого забезпечення реформ. 

У засіданні взяли участь члени робочої групи, які представили своє 

бачення на шляхи злиття чотирьох законопроектів у один. За основу було взято 

урядовий законопроект «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Модератором дискусії виступила голова комітету Л. Гриневич. Це 

засідання комітету є першим в історії Верховної Ради України, що наживо 

транслювалося в Інтернеті. 

Л. Гриневич зазначила що це перше засідання робочої групи, на якому 

потрібно вийти на узгоджене рішення по цьому законопроекту та підготувати 

єдиний документ до першого голосування. 

Адже законопроект «Про наукову і науково-технічну діяльність» буде 

сприяти не тільки розвитку науки та покращенню науково-технічного 

потенціалу України, а й допоможе науковим установам у практичному 

застосуванні та реалізації власних результатів наукових досліджень і розробок, 

підвищить статус науковців й зробить престижною їхню роботу, а також 

приведе науково-технічну діяльність українських учених до світових стандартів 

і наблизить норми нашого законодавства до законодавства ЄС. 

Свої принципові позиції викладали автори проектів № 2244а-1, поданого 

народними депутатами Г. Заболотним, Т. Кременем, І. Кириленком,                       

В. Литвином і І. Бриченком; № 2244а-2, поданого народними депутатами від 

фракції «Самопоміч» у Верховній Раді, О. Сотник, О. Скрипніком та                       

О. Березюком; а також № 2244а-3, поданого народним депутатом                           

С. Тарутою. 

Законопроект № 2244а представив М. Стріха, заступник міністра освіти і 

науки. Присутні також заслухали доповіді І. Кириленка щодо законопроекту              

№ 2244а-1, І. Мриглода щодо законопроекту № 2244а-2, а також В.  Чебанова та 

В. Семиноженка щодо законопроекту № 2244а-3. 

Основними принциповими позиціями, на яких зосередилось обговорення, 

були статус регіональних наукових центрів, Малої академії наук та 

Національної академії наук, повноваження Верховної Ради України та 

Президента у цій сфері, а також соціальні гарантії працівників науки (Комітет 

з питань науки і освіти розглянув пропозиції щодо законопроекту «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» // Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України (http://g.ua/DArs). – 2015. – 13.10). 
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