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Інформація про результати розширеного засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2016 року 

 

21 грудня 2016 р. відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти. Головував: перший заступник голови Комітету 

з питань науки і освіти О. Співаковський. На засіданні були присутні народні 

депутати України – члени комітету: І. Кириленко, В. Литвин, Т. Кремінь, 

О. Скрипник, народний депутат України І. Констанкевич (Комітет Верховної 

Ради України з питань науки і освіти). 

Також у розширеному засіданні комітету взяли участь перший заступник 

міністра освіти і науки України В. Ковтунець, заступник міністра освіти і науки 

України М. Стріха, директор Департаменту науково-технічного розвитку 

Міністерства освіти і науки України Д. Чеберкус, директор Департаменту 

заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України 

О. Товстенко, заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення 

Міністерства соціальної політики України Т. Матюх, президент Національної 

академії педагогічних наук України В. Кремень, віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України А. Гуржій, президент Національної 

академії правових наук України О. Петришин, голова ЦК профспілки 

працівників Національної академії наук України А. Широков, віце-президент 

Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Національного 

гірничого університету Г. Півняк, голова Ради проректорів із наукової роботи 

вищих навчальних закладів України, директор ІТС НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», проректор НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з наукової роботи М. Ільченко, 

директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г. М. Доброва НАН України» Б. Малицький, працівники секретаріату 

Комітету з питань науки і освіти, ректори низки регіональних вищих 

навчальних закладів, представники наукового та освітянського середовища, 

профспілок, експертів та громадських організацій. 

На порядок денний засідання комітету було винесено три контрольних 

питання:  

1. Про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту».  

2. Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність».  

3. Щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 

квітня 2016 р. «Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, 

забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 

виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків». 

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=72367&cat_id=44731
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=72367&cat_id=44731


1. Заслухано питання про стан реалізації Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». 

Як зазначив у своїй доповіді заступник міністра освіти і науки України 

М. Стріха, у рамках впровадження цього Закону Кабінетом Міністрів України 

було визначено виконання 43 завдань, з яких 38 покладено на Міністерство 

освіти і науки, 4 – на Міністерство соціальної політики, та 1 доручено 

Міністерству фінансів. Натомість, станом на 19 грудня 2016 р. було виконано 

лише 9 завдань, 2 – виконано частково, виконання ще одного перекладено на 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. Такі невтішні результати дають всі підстави вважати, що 

імплементація Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» не 

виконана, а його остаточна реалізація відкладається на невизначений строк. 

Провівши широке обговорення, Комітет прийняв одноголосне рішення 

визнати стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» незадовільним, та визначив низку практичних рекомендацій щодо 

забезпечення його належної імплементації, а саме: 

доручити Кабінету Міністрів України переглянути і визначити реальні 

строки прийняття нових та приведення у відповідність із Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» раніше виданих нормативно-правових 

актів, розробки та подання на розгляд Верховної Ради України проектів законів 

України про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського 

кодексів для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень 

України; 

вказати Міністерству освіти і науки України, Міністерству соціальної 

політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 

неприпустимість затягування прийняття рішень щодо погодження нормативно-

правових актів з реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

Повторний розгляд питання щодо стану реалізації Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» буде здійснено комітетом у другому та 

третьому кварталах наступного року <…> 

 


