
Зустріч Президента України з науковцями, освітянами та парламентарями  

25 грудня 2015 р. в Адміністрації Президента України відбулася зустріч 

Президента України П. Порошенка з представниками сфери науки й освіти та 

народними депутатами, які займаються питаннями розвитку і підтримки науки 

в Україні.  

Глава держави повідомив присутнім про своє рішення підписати Закон 

України «Про науку та наукову діяльність» 
1
, ухвалений Верховною Радою 

України 26 листопада 2015 р. Президент назвав прийняття цього нормативно-

правового акту за демократичною прозорою процедурою та із залученням усіх 

зацікавлених сторін прикладом консолідації й досягнення спільної мети. Глава 

держави наголосив на спільній відповідальності науковців і практиків за 

імплементацію цього закону, а також запевнив учасників, що братиме активну 

участь у цьому процесі. П. Порошенко зазначив, що наша країна має 

використати свій потенціал у сфері науки. А для цього необхідно створити 

дослідницькі лабораторії, умови захисту результатів інтелектуальної праці 

вчених (у тому числі й молодих) і соціальні ліфти для останніх, відповідну 

законодавчу базу. Таким чином, Закон України «Про наукову та наукову-

технічну діяльність» має стати запорукою успішної реалізації перспектив нашої 

країни в напрямі реформування вітчизняної наукової сфери.  

Глава держави підкреслив, що впродовж поточного року вдалося 

максимально скоротити відстань між науковою розробкою та її впровадженням. 

Особливо це стосувалося сфери національної безпеки і оборони України. Крім 

того, Президент привернув увагу присутніх до результатів Паризької 

конференції зі змін клімату (СОР 21), яка відбулася 30 листопада – 11 грудня 

2015 р. За його словами, угода, укладена за її підсумками, відкриває перед 

Україною нові можливості – передусім щодо залучення інвестицій для 

удосконалення вітчизняної системи енергозбереження, енергоефективності та 

захисту навколишнього середовища.  

Учені у своїх виступах навели приклади зростання ефективності наукових 

досліджень за останній час – зокрема, в атомній енергетиці, ракетобудуванні й 

авіабудуванні. Президент Національної академії наук України академік 

Б. Патон розповів про найновіші розробки фахівців Академії, які дали змогу, 

наприклад, подовжити термін експлуатації реакторів вітчизняних атомних 

електростанцій і значно активізувати спільні з виробниками проекти в 

оборонній галузі.  

Під час зібрання було обговорено питання державного й альтернативного, 

небюджетного фінансування досліджень і оцінювання їх результатів 
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(насамперед за європейськими методиками), проблеми взаємодії науки та 

підприємництва, а також інтеграцію вітчизняної науки до європейського 

дослідницького простору.  

Усі учасники зустрічі підкреслювали пріоритетність підтримки Збройних 

cил України, впровадження в оборонний комплекс саме вітчизняних наукових 

розробок. Президент України у свою чергу зауважив, що завдяки системі 

державного оборонного замовлення для науковців і виробників існує 

можливість пропонувати інноваційні розробки, які дадуть змогу посилити 

обороноздатність країни й забезпечать учених фінансуванням.  

Учасники зустрічі запропонували провести найближчим часом форум, 

який би об’єднав підприємців і вчених та посприяв процесові реформування 

вітчизняної науки й розвитку інноваційного підприємництва у нашій країні 
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