Голові Верховної Ради
України
Парубію А. В.
Шановний Андрію Володимировичу!
Народними депутатами (О. Медуниця, Л. Ємець, В. Стащук, Г. Кривошея та
Я. Єдаков) внесено на розгляд Верховної Ради України та зареєстровано за №8623 від
17.07.2018р. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
наукову та науково-технічну діяльність» щодо оптимізації структури Національної
академії наук України»
Проектом Закону «Для ефективного використання коштів Державного
бюджету України, підвищення якості наукових досліджень та оздоровлення ситуації в
НАН України пропонується ліквідувати Президію НАНУ як суто бюрократичну
структуру. Для оптимальної координації наукових досліджень замінити її на Раду
директорів науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій,
підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек,
музеїв тощо), об’єктів соціальної сфери, що забезпечують діяльність і перебувають у
віданні Національної академії наук України. Рада має функціонувати виключно на
безоплатній основі як координаційний орган.
Досягнуту після прийняття Закону економію бюджетних коштів доцільно
спрямувати безпосередньо на наукові дослідження».
Звертаюсь до Вас від імені громадської організації «Ініціативна академічна група
«Наука та інновації» (ІАГ «H&I»), яка розглянула проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» щодо
оптимізації структури Національної академії наук України» і вважає, що:
1. У проекті Закону виокремлюється тільки одна (не найважливіша) ланка системи
управління науковою сферою України, зокрема робота Президії НАН України.
2. Автори проекту Закону, як видно з тексту, недостатньо обізнані з роботою
Президії НАН України з формування тематики перспективних досліджень та
розробок, впровадженню результатів цих робіт у гуманітарну, економічну та
безпекову сфери України. Проект Закону не перелічує функцій діючої Президії
НАН України і не передбачає як нова, пропонована законопроектом структура ці
функції виконуватиме на громадських засадах. І чи буде це краще і ефективніше?
3. Реформа системи управління науковою сферою України, в тому числі і НАН
України, має охоплювати широке коло питань – від оцінювання діяльності
наукових установ та їх об’єднання у профільні національні наукові центри з
метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в Україні
до підвищення ролі державних органів влади у стимулюванні економіки України
до використання наукових розробок.

4. Заява авторів проекту Закону про те, що ліквідація Президії НАН України
призведе до економії коштів та їх більш ефективному використанні є
необгрунтованою і явно провокативною.
5. Проект Закону підготовлено тенденційно і його прийняття завдасть непоправну
шкоду розвитку науки України.
ІАГ «H&I» вивчає ситуацію, що склалася у науковій сфері України, та планує
подати пропозиції щодо зміни структури та системи управління НАН України до
відповідної Робочої групи, створеної постановою Президії НАН України від 13.06.2018
№191 для підготовки державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної
діяльності.
Довідково
ІАГ «Н&І» у своїй діяльності залучає широку наукову спільноту до обговорення
проблем розвитку науки та впровадження інновацій в економіку України задля
подолання критичної ситуації, в якій опинилася наукова та науково-технологічна
сфера нашої держави.
ІАГ «Н&І» дотримується такої позиції :
1. НАН України – це державне надбання України, і збереження її діяльності
відповідає нагальним потребам культурного, науково-технічного та економічного
розвитку суспільства і обороноздатності держави.
2. Сьогодні стан НАН України, інтенсивний розвиток якої припав на другу
половину ХХ століття, та економічний потенціал держави виявилися невідповідними
один одному.
3. Все вищенаведене, визначає необхідність вирішення на державному та
академічному рівнях низки невідкладних завдань, а саме:
- на державному рівні визначити реальні пріоритетні напрями розвитку
економіки, забезпечивши їх необхідними ресурсною та фінансовою базами, а також
науково-технічною підтримкою з боку НАН України для їх успішної реалізації;
- на академічному рівні визначити та підтримати ті напрями фундаментальних
досліджень, які виконуються на світовому рівні мають перспективи розвитку та
можуть стати основою науково-технічних розробок.
З загальною інформацією про ІАГ «Н&І» можна ознайомитися на сайті:
https://sites.google.com/view/nauka-innovacii/.
За дорученням ІАГ «H&I»
01601 м Київ
вул. Володимирська, 54,
кім.143

академік Я. С. Яцків

