
Закон про науково-технічну діяльність юридично визначає багато 
базових понять – віце-президент НАН України академік НАН України 

А.Г. Загородній 

 

У новій редакції закону "Про наукову і науково-технічну 
діяльність" дано чіткі юридичні визначення багатьох базових 
понять, яких немає у нині чинному законі. 

 
На цьому наголосив у коментарі УкрІнформу віце-президент 

НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. 
Боголюбова НАН України академік Анатолій Глібович Загородній. 

 
"У законопроекті дано детальне визначення, що таке 

фундаментальна наука і підкреслено, що це наукові дослідження, які 
безпосередньо не орієнтовані на впровадження, а спрямовані на отримання фундаментальних 
знань. Водночас дано дефініцію прикладних досліджень, і це теж дуже добре, дано визначення, 
що таке наукова установа, національний науковий центр, такий новий суб'єкт наукової 
діяльності як ключова лабораторія і багато різних інших положень, яких у нині чинному законі 
немає", - сказав А.Г.Загородній. 

 
За словами науковця, існує думка, що всі ці поняття можуть регулюватися підзаконними 

актами, однак він вважає позитивним, що вони будуть прописані в законі. 
 
Академік зазначив, що в законопроекті передбачено можливість встановлювати для 

наукових працівників ненормований робочий день і пояснено, що це таке, а також 
дозволяється робота в режимі гнучкого графіку. Окрім того, законопроект містить чітку 
дефініцію, що таке робота за сумісництвом. 

 
А.Г. Загородній також звернув увагу на те, що в новому законі пропонується, аби при 

обчисленні наукової пенсії враховувалася робота за сумісництвом на наукових та науково-
педагогічних посадах, чого зараз немає. 

 
Учений також наголосив, що Національній академії наук України та національним 

галузевим академіям наук передбачається надати право заснування навчальних закладів. "Для 
НАН України це дуже важливо. Звісно, це не означає, що при кожному інституті будуть 
створюватися університети, але нам треба, щоб ми мали можливість налагодити магістерську 
підготовку там, де потрібно. Це має позитивно спрацювати у роботі з молоддю", - вважає А.Г. 
Загородній. 

 
Підсумовуючи, він поінформував, що НАН України готує свої пропозиції до 

законопроекту, однак вони не матимуть "революційного" характеру, а будуть доповнювати 
його. 

 
"Поза тим, хочу сказати, що і старий закон був спрямований на розвиток науки і в ньому 

теж було багато позитивного, що зберігається і в новій редакції", - зазначив віце-президент 
Академії. 
 
Підготувала Надія Юрченко 
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