
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

НЕКОЛЯК Роман Васильович 

 

УДК 342.9 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

(081 – Право) 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора 

філософії) 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_________________ Р. В. Неколяк 

 

Науковий керівник: НАГРЕБЕЛЬНИЙ Володимир Петрович, кандидат 

юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України 

 

Київ – 2018 

  



АНОТАЦІЯ 

 

Неколяк Р. В. Державне регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності: організаційно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» (081 – Право). – Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2018.  

Дисертація присвячена дослідженню правових та організаційних засад 

державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності. 

Багатовіковий досвід свідчить, що наука є визначальним фактором 

прогресу суспільства. Роль і значення науки в сучасному світі обумовлює 

необхідність державної підтримки, створення державою сприятливих умов для 

провадження наукової і науково-технічної діяльності, гарантування прав 

суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення високого 

соціального статусу науки та неухильного підвищення престижності наукової 

праці.  

Одним із дієвих способів впорядкування суспільних відносин у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності на сучасному етапі є державне 

регулювання, яке на відміну від державного управління передбачає не тільки 

вплив на об’єкти управління, а й вплив на відповідне суспільне середовище. 

Організаційні та правові засоби державного регулювання є ширшими, ніж 

засоби державного управління. Крім того, застосування переважно державного 

регулювання обумовлене специфікою наукової діяльності, основним 

принципом якої є свобода наукової творчості.  

Результатом дисертаційного дослідження є формулювання визначення 

державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності як сукупності 

правових та організаційних засобів, за допомогою яких держава впливає на 



наукову сферу, створюючи сприятливі умови для ефективного провадження та 

розвитку наукової і науково-технічної діяльності.  

Становлення вітчизняного законодавства у сфері наукової і науково-

технічної діяльності розглянуто в історичному розвитку з урахуванням впливу 

на цей процес соціально-політичних та економічних чинників. Розвиток 

суспільства і держави на певних етапах активізував нормотворчу діяльність, 

зокрема і у сфері регулювання науки. Процес формування державної наукової 

політики України, створення правової бази та системи державного управління у 

цій сфері розпочався з проголошення незалежності України. З прийняттям 

28 червня 1996 р. Конституції України були визначені конституційні засади 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності. На основі 

сформованих конституційних принципів оновлювалось та розвивалось 

законодавство у вказаній сфері. Соціально-економічний розвиток та 

необхідність переведення економіки на інноваційний шлях розвитку сприяли 

розвитку законодавчого регулювання. На сучасному етапі відбулося оновлення 

законів «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту», 

триває формування нової системи державного регулювання наукової сфери.  

У дисертації досліджено систему органів державної влади, інших 

суб’єктів та їх повноваження щодо здійснення державного регулювання у сфері 

науки. Детально проаналізовано правовий статус суб’єктів державного 

регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центрального органу виконавчої влади у сфері науки і технологій, інших 

суб’єктів, а також запропоновано механізми його вдосконалення.  

З’ясовано, що більшість повноважень Міністерства освіти і науки 

України (далі – МОН України, МОН, Міністерство), визначених Положенням 

про Міністерство, стосуються формування і реалізації державної політики у 

сфері освіти, а також переважна більшість структурних підрозділів 

МОН України забезпечують виконання завдань, покладених на Міністерство у 

сфері освіти. Оскільки здійснення державної політики у сфері дошкільної, 



загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти має свої 

особливості доцільним є реорганізація Міністерства освіти і науки України та 

утворення Міністерства науки і вищої освіти та Міністерства освіти. 

Регулювання відносин у сфері науки та вищої освіти одним центральним 

органом виконавчої влади є необхідним з урахуванням особливості науки як 

об’єкта державного регулювання та у зв’язку із інтеграцією вищої освіти та 

науки.  

Виявлено, що державне регулювання наукової діяльності здійснюється не 

лише органами виконавчої влади, а й іншими суб’єктами, детальний аналіз 

повноважень кожного з яких проведено в дисертації. Так, Національна академія 

наук України (далі – НАН України, Академія) розробляє пропозиції щодо засад 

державної наукової і науково-технічної політики, бере участь у формуванні 

державної політики в усіх сферах суспільного життя, здійснення її наукового 

забезпечення. Регіональні наукові центри НАН України утворюються з метою 

підвищення ролі науки у розробленні та реалізації в Україні ефективної 

державної регіональної політики, орієнтованої на поєднання 

загальнодержавних і регіональних інтересів. Національна рада України з 

питань розвитку науки і технологій як постійно діючий консультативно-

дорадчий орган при Кабінетові Міністрів України забезпечує ефективну 

взаємодію представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та 

реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної 

політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Національний фонд 

досліджень України – державна бюджетна установа реалізує єдину державну 

політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах його 

повноважень.  

Зосереджено увагу на тому, що одержання нових знань, пошук шляхів їх 

застосування неможливе без свободи наукової творчості. З огляду на 

особливість державного регулювання у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності воно повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством 

України і не порушувати свободи наукової творчості та самоврядності 



колективних суб’єктів наукової діяльності у розв’язанні питань їх статутної 

діяльності.  

У дисертації виокремлено основні засоби державного регулювання у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності: визначення державних 

пріоритетів розвитку науки і техніки, формування державних цільових 

наукових та науково-технічних програм, формування державних замовлень на 

науково-технічні розробки; фінансування наукових досліджень та реалізації 

науково-технічних програм, здійснення диференційованої податкової політики 

та фінансово-кредитне стимулювання наукової діяльності; забезпечення 

організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи; 

забезпечення функціонування національної системи науково-технічної 

інформації; державна підтримка міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва; підготовка наукових кадрів, підвищення їх 

наукової кваліфікації, атестація наукових кадрів; державна атестація наукових 

установ та інші, а також надана їх характеристика. 

Головною складовою системи державної підтримки наукової та науково-

технічної діяльності є відповідне фінансування наукових досліджень і 

розробок. Першочерговим завданням державної наукової політики має стати 

забезпечення поетапного зростання обсягу фінансування наукової діяльності, у 

тому числі зростання частки грантового фінансування, гарантування 

ефективного використання коштів, що виділяються з державного бюджету та 

створення умов для позабюджетного фінансування науки. 

З розвитком суспільних відносин нові завдання держави зумовлюють і 

новий зміст її діяльності, визначають засоби державного регулювання і 

управління, систему та структуру органів та інших суб’єктів державного 

регулювання.  

На основі аналізу актуальних досліджень, обґрунтовано, що на сучасному 

етапі актуальними завданнями державного регулювання наукової і науково-

технічної діяльності, серед іншого, є сприяння інтеграції науки і вищої освіти; 

створення дієвого механізму комерціаліазації результатів наукових досліджень; 



підтримка процесу ствердження академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах та наукових установах, створення умов для інтеграції 

української науки до європейського дослідницького простору.  

Висвітлено досвід регулювання наукової діяльності у Польщі, Франції, 

Сполучених Штатах Америки, Канаді, Фінляндії, Норвегії, Республіці Корея. 

Узагальнений зарубіжний досвід свідчить про досить значну, пряму чи 

опосередковану участь держави у регулюванні наукової сфери. На основі 

врахування зарубіжного досвіду запропоновано напрями модернізації 

державного регулювання наукової діяльності, зокрема, оновлення та 

взаємоузгодження законодавчої бази у цій сфері; удосконалення системи 

фінансування наукової сфери; посилення взаємодії наукової діяльності та вищої 

освіти, підвищення ролі університетської науки; сприяння комерціалізації 

інновацій бізнесом. 

Вдосконалення державного регулювання, його правове забезпечення, 

запровадження нових організаційних форм, перехід на новий якісний рівень 

організації наукової діяльності має на меті підвищення рівня вітчизняної науки 

до сучасного світового рівня.  

Ключові слова: державне регулювання, законодавство, наука, наукова та 

науково-технічна діяльність, суб’єкти державного регулювання, засоби 

державного регулювання, правове регулювання. 
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SUMMARY 

 

Nekoliak R. V. Organizational and legal aspects of state regulation in the field 

of scientific activity in Ukraine. – Qualifying scientific work on he rights of 

manuscripts. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of PhD under specialty 12.00.07 – 

«Administrative law and process, financial law, information law» (081 – Law). – 

V. M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is the result of the comprehensive investigation of legal and 

organizational foundations of state regulation in the field of science, scientific and 

technical activities. Science is a decisive factor in the progress of society and source 

of economic growth of the state. In the modern world, the value of science prompted 

the importance of state support of this sphere. Including, creation by the state 

favorable conditions for conducting scientific and scientific and technical activity, 

guaranteeing the rights of subjects of scientific and scientific and technical activity, 

ensuring a high social status of science and increase the prestige of scientific work. 

One of the means to organize and supervise relations in the field of scientific 

and scientific and technical activities is state regulation. In addition, the use of state 

regulation methods is determined by the specifics of scientific activity, the basic 

principle of which is the freedom of scientific creativity. The progress of science 

largely depends on effective state regulation of this sphere, which is carried out in 

order to ensure the progress of society, creating favorable conditions for further 

economic growth, improve the country's competitiveness level, improving the 

welfare of citizens, their spiritual and intellectual growth and well-being. 

Based on the results of the study, the author has proposed his own definition of 

state regulation of scientific and scientific and technical activities as a set of legal and 

organizational means by which the state influences the scientific sphere, creating 

favorable conditions for the conduct and development of scientific and scientific and 

technical activities. 



The need of development of social relations in the field of scientific, scientific 

and technical activity is defined by Ukrainian legislation. Ukrainian state establishes 

the recognition of science as a socially significant industry and the maintenance of 

science as the basic principle of science policy and the priority state task. 

It is evident that the organization and exercise of scientific and scientific-

technical activities in Ukraine are regulated by a number of normative legal acts. It is 

clear that Ukrainian lawmakers have established extensive and fully functional 

legislative base in the field of science and scientific and technical activities. The 

author has accomplished a historical review of formation, development and the 

current state of implementation of legislation regulating science sphere. The author 

takes into account the impact of social, political and economic factors on the process 

of legislation formation. At certain stages the development of state and society faster 

normative activity, including in the field of science regulation. The formation of the 

state scientific policy of Ukraine, the creation of a legal framework in this area and 

the system of public administration in this area began with the proclamation of the 

independence. With the adoption of the Constitution of Ukraine on June 28, 1996 the 

constitutional principles of state policy in the field of scientific and scientific-

technical activity were established. On the basis of the prevailing constitutional 

principles, the legislation in the sphere was updated and continue to develop. 

Moreover, economic development and the necessity of the transition to innovative 

economy contributed to further development of legislative regulation. At the present 

stage, Law of Ukraine «On scientific and technical activity» (law from December 26, 

2015 № 848-VIII) and Law of Ukraine «On Higher Education» (law from July 1, 

2014 № 1556-VII) was updated recently. The formation of a new system of state 

regulation of the scientific sphere continues nowadays. 

The author presents his periodization of legislative development in the sphere 

of science regulation. Furthermore, a review of legal acts regulating scientific 

activities was accomplished by the author. 

In the dissertation, the system of bodies of state regulation in the field of 

scientific and scientific-technical activity is analyzed. The major subjects of state 



regulation of scientific activity are listed as follows: the Verkhovna Rada of Ukraine, 

the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the central executive 

body in the field of science and technology, and other subjects within their powers. 

The author presents the mechanisms of improvement Ministry of Education and 

Science of Ukraine activities. 

It is found that the most of the powers of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine defined by the Provision on the Ministry, relate to the formation 

and implementation of state policy in the field of education, as well as ensuring the 

fulfillment of tasks of the vast majority of structural units of the Ministry. Since the 

implementation of the state policy in the field of pre-primary school, secondary, 

extra-curricular, vocational education has its peculiarities, it is expedient to create a 

separate body along with the Ministry of Education of Ukraine a Ministry of Science 

and Higher Education. The regulation of relations in the field of science and higher 

education by one central executive body is necessary taking into account the specifics 

of science as an object of state regulation and in connection with the integration of 

higher education and science. 

It is made clear by the author that the government regulation of research 

activities is carried out not only by state executive authorities but also by other 

subjects. The National Academy of Sciences of Ukraine develops proposals of the 

principles of state scientific and technical policy, participates in the formation of state 

policy in all spheres of public life and makes implementation of its scientific support. 

The regional scientific centers of the National Academy of Sciences of Ukraine are 

formed to enhance the role of science in the development and implementation in 

Ukraine of an effective state regional policy focused on combining national and 

regional interests. National Council of Ukraine on Science and Technology 

Development was formed under the Cabinet of Ministers of Ukraine as a permanent 

advisory body of the Cabinet. The main tasks to be carried out by the Council 

includes among others: ensuring effective interaction of representatives of the 

scientific community, governmental agencies and the real economy sector in the 

formation and implementation of the unified state policy in the field of scientific and 



technological activities. Also, it is important to mention the National Fund for 

Fundamental Research of Ukraine. The National Fund is a state budget institution 

which implements a unified state policy in the field of scientific and scientific and 

technical activities within the limits of their authority. 

The author put emphasis on the freedom of scientific creativity principle as a 

core means for obtaining new knowledge and search for their use. Taking into 

account the peculiarities of state regulation in the field of scientific and scientific and 

technical activity, such regulation implemented by authority should be carried out 

strictly in accordance with the current legislation of Ukraine and do not violate the 

freedom of scientific creativity and self-government of the scientific organization in 

addressing issues of their statutory activities. 

One of the goals of state regulation of scientific, scientific and technical 

activities is an effective legal framework for research activities. Various means of 

state regulation are being used in order to achieve this goal. 

The author presents characteristics of the main means of state regulation in the 

field of scientific, scientific and technical activities which includes, among others, 

determination of national priorities for science and technology development, 

formation of national scientific and scientific and technical target programs, 

formation of government contracts for the Research & Development projects, 

financing of scientific research and implementation of scientific and technical 

programs, implementation of differentiated tax policy and financial and credit 

stimulation of research activity, organization and conducting of scientific and 

technical expertise, formation and ensuring functioning of scientific and techical 

information system, state support of international scientific and technological 

cooperation, training of scientific personnel, improvement of their academic 

qualification, certification of scientific personnel, state certification of scientific 

institutions and others. 

The main component of the system of state support of scientific and scientific 

and technical activities is appropriate funding for research and development. The 

primary task of the state scientific policy is to provide a gradual increase in the 



amount of financing of research activities including an increase in the share of grant 

financing, guaranteeing the effective use of funds allocated from the state budget and 

creating conditions for extrabudgetary financing of science. 

In the dissertation, it is proven by the author that the actual tasks of state 

regulation of scientific and scientific and technical activities, at the present stage, are 

to facilitate the integration of science and higher education, creation of an effective 

mechanism for commercialization of scientific research, support and strengthening 

academic integrity principles in higher education and research institutions, creation of 

the conditions for the integration of Ukrainian science sphere into the European 

Research Area. 

The experience of regulation of scientific activity in Poland, France, the United 

States of America, Canada, Finland, Norway and the Republic of Korea is outlined. 

A generalized foreign experience shows a significant, direct or indirect involvement 

of the state in the regulation of the scientific sphere. 

On the basis of analysis and application of foreign experience, the roadmap of 

modernization of state regulation of scientific activity is made by the author, in 

particular, updating and coordinating the legislative framework in this area, 

improving the system of funding of scientific sphere, strengthening the cooperation 

of scientific activity and higher education, enhancing the role of university research, 

promoting commercialization of innovations by business. 

All above-mentioned measures: the improvement of state regulation, its legal 

provision, the introduction of new organizational forms as well as the transition to a 

new quality level of organization of scientific activity is aimed to enhance Ukraine 

science to the modern highest standards level. 

Key words: state regulation, legislation, science, scientific and technical 

activity, subjects of state regulation, means of state regulation, legal regulation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

суспільства державна політика у сфері регулювання наукової діяльності 

повинна бути орієнтована на досягнення високого рівня розвитку науки та 

освіти, оскільки без належного наукового забезпечення, як показує практика, 

неможливо досягнути ефективних економічних і соціальних перетворень, які б 

визначали конкурентоспроможність економіки держави.  

Пріоритет державної підтримки науки є вимогою не лише поточного 

суспільства, а й стратегічним пріоритетом забезпечення конституційних 

принципів превалювання прав людини як найвищої соціальної цінності, 

відповідальності держави перед людиною і забезпечення права особистості на 

вільний розвиток.  

Наука має стати одним з основних елементів вирішення масштабних 

завдань модернізації країни, забезпечення обороноздатності і національної 

безпеки. Реформа наукової сфери передбачає комплекс структурних 

перетворень системи організації та функціонування науки в Україні, які 

стосуються академічних та галузевих наукових інституцій і закладів вищої 

освіти. Реформування вітчизняної науки має на меті істотно підвищити якість 

наукових досліджень, зробити науку конкурентоспроможною, затребуваною 

виробництвом та суспільством і забезпечити наукову базу для соціально-

економічного розвитку країни на інноваційній основі. 

Формування інноваційної моделі розвитку економіки підвищило роль 

науки та має одержати адекватне відображення у державній науковій політиці. 

На сучасному етапі роль науки не повинна обмежуватись лише забезпеченням 

перетворень в економіці на базі високотехнологічного і наукоємного 

виробництва. Наука має залучатись до здійснення найважливіших політичних, 

соціальних і культурних завдань. Такі чинники як глобалізація, формування 

нових інформаційних та комунікаційних технологій, створення міжнародної 
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мережі знань, глобальна конкуренція вимагають підвищеної уваги суспільства і 

держави до науки та освіти, інформації та творчості.  

Ухвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. 

стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», передбачає здійснення реформи 

державної політики у сфері науки та досліджень. Важливою віхою в 

регулюванні відносин у вказаній сфері стали прийняті в новій редакції Закони 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту». В 

цих законах закладені базові чинники реформування наукової сфери, а також 

умови фінансування науки за рахунок бюджетних коштів, що суттєво змінює 

систему державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності. У процесі імплементації даних законів формується нова система 

організації науки в Україні. Натомість, комплексного оновлення правового 

забезпечення науки і освіти поки ще не відбулося, наразі триває пошук 

напрямів вдосконалення правового та організаційного забезпечення науки. 

Проблемам державного управління та регулювання у вітчизняній 

правовій літературі присвячена значна кількість праць таких відомих науковців 

як: В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. О. Бандурка, Ю. П. Битяк, 

П. В. Діхтієвський, Р. А. Калюжний, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, Є. Б. Кубко, 

В. П. Нагребельний, Н. Р. Нижник, В. М. Селіванов, В. Ф. Сіренко, 

С. Г. Стеценко, О. Ф. Фрицький, B. В. Цвєтков, Ю. С. Шемшученко та ін.  

Питанням науки та наукової діяльності приділялася увага у роботах: 

Т. М. Боголіб, О. П. Гармашової, Г. М. Доброва, О. І. Жилінської, О. Б. Жихор, 

Ю. М. Капіци, В. К. Колпакова, В. І. Кузнєцова, Б. А. Маліцького, 

П. М. Рабіновича, А. О. Сільньової, А. О. Селіванова, Я. С. Яцківа та ін.  

Державне регулювання та управління науковою і науково-технічною 

діяльністю викладено в дослідженнях таких фахівців як: А. С. Кобець, 

А. А. Манжула, С. О. Мосьондз, В. М. Савіщенко, Н. І. Процюк, 

Н. П. Христинченко, О. В. Ядранська, Н. І. Ясниська. Окремі аспекти 

вищевказаного питання висвітлюються у працях М. В. Венецької, В. А. Дерець, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran9?nreg=5%2F2015&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w13
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Н. М. Мироненко, Т. М. Мілової, А. О. Монаєнка, В. І. Олещенка, 

В. В. Речицького, І. Б. Усенка та ін. 

Інститут державного регулювання наукової та науково-технічної 

діяльності, незважаючи на його виняткову значущість, досі в науці 

адміністративного права не висвітлений комплексно, узагальнено та 

концептуально. Необхідні теоретичні розробки, які зможуть ефективно 

впливати на якість державного регулювання у сфері наукової і науково-

технічної діяльності.  

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлюється потребою 

проведення аналізу теоретичного матеріалу з питань державного управління та 

регулювання у сфері наукової діяльності, необхідністю наукового 

обґрунтування організаційних і правових аспектів розвитку державного 

регулювання науки в Україні, вироблення й обґрунтування пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства в означеній сфері. 

Освоєння нових технологій, фінансування наукових розробок як відомо, є 

багатоплановим, дорогим і ризикованим процесом. У зв’язку з цим засоби 

державної підтримки розвитку науки потребують нормативно-правового 

забезпечення. Від якості державного регулювання наукової діяльності залежить 

не лише майбутнє науки, а й ефективність функціонування держави та 

добробут суспільства, оскільки без науки та освіти неможлива побудова 

правової, соціально-орієнтованої держави з потужною економікою. 

Актуальність дослідження посилюється виключно важливим завданням 

щодо модернізації системи організації вітчизняної науки і має як теоретичне, 

так і практичне значення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-

дослідної роботи відділу проблем державного управління та адміністративного 

права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України в межах 

тем: «Проблеми адміністративно-правового регулювання відносин органів 

публічної адміністрації з громадянами в Україні» (номер державної реєстрації 
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0113U007856); «Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності 

органів публічної адміністрації в умовах децентралізації виконавчої влади» 

(номер державної реєстрації 0117U002704). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення і 

вдосконалення наукових засад державного регулювання наукової і науково-

технічної діяльності на сучасному етапі, з’ясування існуючих проблем цього 

регулювання і формулювання та обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення. 

Досягнення мети опосередковується виконанням таких завдань:  

- охарактеризувати особливості наукової діяльності як об’єкта 

державного регулювання, визначити правовий статус суб’єктів наукової і 

науково-технічної діяльності; 

- розкрити загальнотеоретичні аспекти державного регулювання у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності, проаналізувати поняття та 

визначити зміст державного регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності; 

- провести аналіз законодавства, що регулює суспільні відносини у 

сфері державного регулювання наукової діяльності; 

- охарактеризувати структуру, компетенцію й повноваження органів 

державної влади та інших суб’єктів, що здійснюють державне регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності;  

- здійснити аналіз та розкрити зміст засобів державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності та його правового забезпечення; 

- виявити проблемні питання державного регулювання наукової 

діяльності на сучасному етапі та визначити основні напрями його подальшого 

вдосконалення; 

- визначити роль держави у регулюванні наукової діяльності в 

зарубіжних країнах з розвинутою наукою та економікою. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності. 
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Предметом дослідження є правові та організаційні аспекти державного 

регулювання наукової і науково-технічної діяльності. 

Методи дослідження. У роботі використані філософсько-світоглядний, 

загальнонауковий та спеціально-юридичний методологічний інструментарій, 

який ґрунтується на принципах комплексності, об’єктивності, цілісності 

наукового пізнання.  

Відповідно до особливостей теми, мети та завдань дослідження 

застосовувались загальнотеоретичні та спеціальні наукові методи пізнання: 

діалектичний, формально-логічний, формально-юридичний, історико-правовий, 

порівняльно-правовий та інші.  

Використання діалектичного методу уможливило з’ясування сутності, 

закономірностей, тенденцій державного регулювання науки (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3), застосування формально-логічного методу дозволило 

визначити поняття державного регулювання наукової та науково-технічної 

діяльності (підрозділ 1.2), формально-юридичний метод використано під час 

вивчення тексту Конституції та законодавства України, інших держав 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3); за допомогою історико-правового 

методу проаналізовано генезис нормативно-правового регулювання відносин у 

сфері науки (підрозділ 1.3), метод системного аналізу сприяв дослідженню 

засобів державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності 

(підрозділ 2.3); дослідження зарубіжного досвіду регулювання наукової 

діяльності (підрозділ 3.3) здійснено за допомогою порівняльно-правового 

методу. Вказані методи використовувалися у взаємозв’язку та 

взаємозалежності, що дозволило забезпечити повноту, всебічність та 

об’єктивність дослідження. 

Теоретичною основою дисертації є праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених. Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція, закони 

України та інші нормативно-правові акти. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в 

дисертації вперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексно 
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розглянуто правові та організаційні аспекти державного регулювання наукової і 

науково-технічної діяльності.  

Наукову новизну дисертації становлять такі основні положення: 

уперше: 

- сформульовано авторське визначення категорії державного 

регулювання наукової і науково-технічної діяльності як сукупності правових та 

організаційних засобів, за допомогою яких держава впливає на наукову сферу з 

метою створення сприятливих умов для провадження вказаної діяльності; 

- обґрунтована доцільність реорганізації існуючої системи 

державного управління в сфері науки і створення Міністерства науки і вищої 

освіти України як головного органу у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах вищої освіти, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) 

технологій з метою вдосконалення державного регулювання наукової і 

науково-технічної діяльності; 

- запропоновано періодизацію становлення та розвитку правового 

регулювання відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності з часу 

проголошення незалежності України. Відповідні етапи розвитку суспільства і 

держави сприяли оновленню чи вдосконаленню законодавства, зокрема і у 

сфері регулювання наукової діяльності. Перший етап (з 1991 року) – це період 

становлення національного законодавства: ухвалення Закону «Про основи 

державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», законів «Про 

науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу», 

указів Президента України про державну підтримку діяльності НАН України. 

Другий етап (з 1996 року) характеризується формуванням законодавства на 

основі Конституції України, прийняттям у новій редакції Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», ухваленням законів, спрямованих на 

перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, врегулюванням діяльності 

наукових і технологічних парків, розвитком державного регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій. Третій етап, пов’язаний із 
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суспільними та політичними змінами 2013–2014 років, які спричинили реформи 

у різних сферах, у тому числі і в сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

На цьому етапі ухвалені нові редакції законів «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та «Про вищу освіту», триває формування нової системи 

державного регулювання наукової сфери;  

- обґрунтована необхідність створення умов для інтеграції науки і 

вищої освіти шляхом: 1) проведення наукової, науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах); 

2) здійснення науковими установами та національними академіями наук 

освітньої діяльності; 3) створення науковими установами та національними 

академіями наук спільно з університетами, академіями, інститутами 

спеціалізованих кафедр для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем 

магістра та (або) доктора філософії; 4) організації академічними установами та 

вищими навчальними закладами (ВНЗ) спільних науково-навчальних та 

науково-дослідних об’єднань, технологічних парків, інноваційних структур, 

центрів нових інформаційних технологій, спільних лабораторій, центрів 

колективного користування обладнанням; 5) фінансування спільних науково-

освітніх проектів шляхом надання грантової підтримки; 6) проведення ВНЗ і 

науковими установами НАН України та галузевими академіями наук спільних 

наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у 

тому числі за рахунок бюджетних коштів та власних надходжень; 7) здійснення 

академічними установами та вищими навчальними закладами спільної 

видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності; 8) організація на базі 

наукових установ досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів, 

систематичної виробничої практики студентів ВНЗ із забезпеченням їх 

безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень; 

удосконалено: 

- критерії виокремлення особливостей організації державного 

регулювання наукової та науково-технічної діяльності, зокрема, таких із них: 

функції державного регулювання виконують не лише органи державної влади, а 
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й інші суб’єкти, зокрема НАН України, Національна рада України з питань 

розвитку науки і технологій, Національний фонд досліджень України. На даний 

час державне регулювання здійснюється значною кількістю суб’єктів. Крім 

Міністерства освіти і науки України як центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності, інші центральні органи виконавчої влади в межах 

своїх повноважень здійснюють державне регулювання і управління у 

зазначеній сфері, спрямовують і контролюють діяльність наукових установ, що 

належать до сфери їх управління;  

- обґрунтування необхідності активної регулюючої ролі держави в 

особі суб’єктів державного регулювання наукової та науково-технічної 

діяльності посередництвом засобів, які не порушують свободи наукової 

творчості; 

- систематизацію основних засобів державного регулювання наукової 

і науково-технічної діяльності, до яких віднесено: визначення державних 

пріоритетів розвитку науки і техніки; фінансування наукових досліджень; 

забезпечення організації та проведення наукової і науково-технічної 

експертизи; забезпечення функціонування національної системи науково-

технічної інформації; державна підтримка міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва; підготовка наукових кадрів, підвищення їх 

наукової кваліфікації, атестація наукових кадрів; державна атестація наукових 

установ та інші; 

- аргументацію щодо залежності стану розвитку науки від стану 

правового забезпечення державного регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності; 

- аргументацію щодо необхідності інтеграції науки і вищої освіти, 

яка сприяє підвищенню результативності і ефективності досліджень, 

підвищенню якості освіти, якості підготовки наукових кадрів, ефективності 

використання бюджетних коштів; 

набули подальшого розвитку: 
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- узагальнення зарубіжного досвіду, що свідчить про пряму чи 

опосередковану участь держави у регулюванні наукової сфери, виявлення 

сучасних тенденцій державного регулювання та організації наукової діяльності 

в зарубіжних країнах і перспективних напрямів його врахування; 

- аргументація щодо особливості державного регулювання наукової 

діяльності, яка не може бути високоефективною без гарантування свободи 

наукової творчості; 

- обґрунтування необхідності створення державою умов для більш 

тісної взаємодії вищої освіти і науки, сприяння комерціалізації результатів 

наукових досліджень, підтримки процесу ствердження академічної 

доброчесності у вищих навчальних закладах та наукових установах. 

Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю 

їх використання у:  

- наукових дослідженнях щодо проблем державного регулювання 

наукової та науково-технічної діяльності;  

- правотворчій діяльності при підготовці законопроектів та проектів 

інших нормативно-правових актів у сфері державного регулювання наукової та 

науково-технічної діяльності (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 

та правосуддя № 04-29/15-1032 від 26 квітня 2018 р.);  

- у навчальному процесі під час підготовки навчальних посібників з 

адміністративного права, а також викладання курсу «Адміністративне право», 

спецкурсів «Інноваційне право» та інших (довідка кафедри державного 

управління філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальний процес від 20 червня 2018 р.; акт про впровадження 

результатів дисертації в освітній процес Львівського державного університету 

внутрішніх справ № 56 від 13 липня 2018 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні та практичні висновки і 

положення, які містяться у дисертаційному дослідженні, були оприлюднені та 
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обговорені на засіданні відділу проблем державного управління та 

адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, на наукових конференціях: Міжнародна наукова конференція 

«Одинадцяті юридичні читання»: «Форма сучасної національної української 

держави: реалії та перспективи» (м. Київ, 21–22 травня 2015 р.; матеріали 

опубліковано); Міжнародна наукова конференція «Юридичні факти в системі 

правового регулювання» (м. Київ, 26 листопада 2015 р.; матеріали 

опубліковано); Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 

розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 04–05 грудня 2015 р.; 

матеріали опубліковано); Міжнародна наукова конференція «Україна – ЄС: 

розвиток взаємодії в умовах новітніх викликів» (м. Київ, 18 лютого 2016 р.; 

матеріали опубліковано); Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-

гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 29–30 червня 2016 р.; 

матеріали опубліковано); ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні 

проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 28–

29 жовтня 2016 р.; матеріали опубліковано); VIІ Міжнародна науково-

практична конференція «Ефективність норм права» (м. Київ, 16 листопада 

2016 р.; матеріали опубліковано); VIІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова реформа: концепція, мета, впровадження» (м. Київ, 

23 листопада 2017 р.; матеріали опубліковано); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2017 р.; матеріали 

опубліковано); Всеукраїнський круглий стіл «Розвиток адміністративного 

законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні» (м. Київ, 27 жовтня 

2017 р.; матеріали опубліковано). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у 15 публікаціях, з 

них 5 опубліковано у фахових наукових виданнях, 2 з яких включені до 

міжнародних наукометричних баз даних та тези 10 доповідей на міжнародних 

та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації зумовлена метою та завданнями 

дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, які поділені на дев’ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 237 сторінок, з них 190 сторінок – основний текст, 

24 сторінки (227 найменувань) – список використаних джерел, 8 сторінок – 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Наукова і науково-технічна діяльність як об’єкт державного 

регулювання та її суб’єкти 

 

Рівень розвитку науки є одним із основних показників розвитку 

суспільства. Наука є визначальним джерелом економічного зростання і 

фактором ефективного функціонування суспільства і держави. У зв’язку з цим 

державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності набуває 

особливого значення. Оскільки наука не лише залежить від рівня суспільного 

розвитку, а й активно впливає на розвиток економіки, політики та інших сфер, 

необхідно створити умови, які підтримують розвиток науки й одночасно 

створюють умови для підвищення її економічної віддачі.  

Cуспільно-політичні зміни в Україні 2013–2014 років активізували процес 

реформування наукової сфери. На етапі динамічного розвитку суспільства 

постала проблема нових підходів до державного регулювання науки, 

модернізації законодавства у цій сфері. Однією з найважливіших стратегічних 

цілей є вжиття заходів, спрямованих на активізацію розвитку науково-

технічного потенціалу. На перший план виходять національні інтереси, що 

вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на збереження 

існуючого науково-технологічного потенціалу країни та підвищення 

ефективності його використання для подолання кризових явищ, що мають 

місце в економічному та соціальному розвитку.  

У доповіді Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС 

«Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій» від 

15 листопада 2017 р. зазначається, що поточний стан сфери науки та технологій 

України можна схарактеризувати як кризовий. Обвальне падіння наукоємності 

ВВП до історичного мінімуму (0,48 % ВВП у 2016 р.) та значний інноваційно-
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технологічний розрив із іншими країнами призводить до руйнування наукового 

потенціалу країни. Це блокує вплив науки на соціально-економічний розвиток 

країни та становить загрозу національній безпеці.  

До проблем, що характеризують поточний стан сфери науки й технологій 

в країні, зокрема, належать: систематичне недофінансування; відсутність 

координації між центральними органами виконавчої влади, наукою, бізнесом та 

громадянським суспільством під час вирішення стратегічних питань розвитку 

наукової сфери; брак сучасних процедур оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ та наукової діяльності ВНЗ щодо бюджетного фінансування; 

застаріла дослідницька інфраструктура та матеріально-технічна база, для 

осучаснення якої потрібні значні кошти та визначення стратегії її розвитку; 

відтік висококваліфікованих кадрів, зокрема молодих науковців; брак дієвих 

механізмів комерціалізації досліджень, обміну даними та знаннями між наукою, 

економікою (бізнесом) та суспільством (розв’язання соціальних проблем); 

несистемність дій у напрямі інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору [46].  

Освіта і наука у XXI ст. визнана стратегічним ресурсом держави, 

найголовнішим чинником підвищення якості людського капіталу, генерації 

нових ідей, запорукою побудови інноваційної та конкурентоспроможної 

економіки. Україна має вагомий науковий та науково-технічний потенціал, 

відомі наукові школи та визначні наукові досягнення, що сконцентровані в 

академічній, вузівській та галузевій сферах [152]. 

Науковий потенціал країни визначає її роль і місце в сучасному 

глобальному світі. Це – аксіома, ідейне підґрунтя для різного роду стратегій в 

політиці, економіці, соціумі. Історично склалося так, що наука завжди була 

дороговказом, ідентифікуючи суспільно-економічні, природні, соціальні явища 

у контексті причинно-наслідкових зв’язків з перспективою й модельним 

конструктом найбільш прогресивних шляхів здійснення виробництва, обміну, а 

також споживання благ [205, с. 47]. 
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Наука являє собою форму духовної діяльності людей, яка скерована на 

отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на 

відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку. 

Наука є процесом творчої діяльності з отримання нового знання, і результат цієї 

діяльності – цілісна система знань, сформульованих на основі певних 

принципів. 

Науковці визначають напрямки цивілізаційного розвитку. Від роботи 

небагатьох залежить благополуччя суспільства і держави в цілому. Такі 

найважливіші сфери суспільного життя як освіта, охорона здоров’я, 

обороноздатність країни напряму або опосередковано пов’язані з ефективною 

науковою сферою держави. Науковці покликані вирішити комплексні, 

глобальні проблеми сучасності, прогнозувати та запобігати загрозам 

техногенного та природного характеру, а також удосконалювати соціальні 

процеси, доповнювати гуманітарне знання новими теоріями та підходами. 

Об’єм наукових знань невпинно росте, що у свою чергу змушує науковців 

адаптуватися до нових тенденцій наукового життя, постійно удосконалювати 

багаж знань. 

Сучасна наука є складною високоспеціалізованою діяльністю багатьох 

людей. На цей вид діяльності не можуть не впливати різноманітні 

детермінанти – соціальні, комунікаційні, економічні, організаційні [18, с. 32]. 

Різні визначення терміна «наука» залежать від аспекту дослідження. 

Філософський словник визначає науку як форму людських знань, 

складову частину духовної культури суспільства; систему понять про явища і 

закони дійсності; особливу сферу цілеспрямованої людської діяльності, яка 

включає вчених з їхніми знаннями і здібностями, наукові заклади і має на меті 

дослідження на основі певних методів пізнання об’єктивних законів розвитку 

природи, суспільства і мислення для передбачення і перетворення дійсності в 

інтересах суспільства [196, с. 416]. 

Соціологічний енциклопедичний словник містить визначення науки як 

соціального інституту, функція якого полягає у виробництві, накопиченні, 
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розповсюдженні та використанні нових знань; наука включає в себе систему 

координації та розподілу праці, вчених, спеціалізовані установи (університети, 

інститути, лабораторії тощо), систему норм цінностей та правил, які 

визначають наукову діяльність, методологію та методи дослідження. Систему 

категорій, теоретичних знань та емпіричних даних [181, с. 196]. 

В «Юридичній енциклопедії» надається таке визначення: наука – це 

сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична 

систематизація об’єктів, знань про дійсність. Вона також є однією із форм 

суспільної свідомості, складовою частиною духовної культури суспільства. 

Загальною метою науки як системи знань є опис, пояснення і прогнозування 

процесів та явищ дійсності, які становлять предмет її вивчення, на основі 

відомих і тих, що відкриваються нею, законів [207, с. 72–73]. 

Найчастіше під «наукою» розуміють 1) систему знань про закономірності 

розвитку природи, суспільства і мислення; 2) сферу дослідницької діяльності, 

спрямовану на виробництво нових знань про природу, суспільство і інтелект, а 

також всі умови для цього виробництва; 3) систему знань про розвиток природи 

і суспільства; 4) складову духовної культури суспільства; соціально-значущу 

сферу людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання 

теоретично систематизованих об’єктивних знань про дійсність; форму 

суспільної свідомості; спосіб встановлення та усвідомлення об’єктивної 

істини [169]. 

Терміни «наукова діяльність», «науково-технічна діяльність» 

визначаються у Законі України від 26 листопада 2015 р. «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». Наукова діяльність – це інтелектуальна творча 

діяльність, спрямована на одержання нових знань та/або пошук шляхів їх 

застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. Науково-технічна діяльність – наукова діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, 

інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними 
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видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні 

(експериментальні) розробки [138]. 

Визначенню наукової діяльності приділяється увага і у науковій 

літературі. Так, С. О. Мосьондз наукову діяльність пропонує розуміти як 

сукупність наукових досліджень, спрямованих на отримання нових знань, 

новизна яких є продуктом творчості наукових колективів або окремих 

вчених [81]. О. І. Жилінська зазначає, що науково-технічна діяльність – це 

особливий вид діяльності, що виникає на певному етапі розвитку суспільства, 

це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на вироблення об’єктивних, 

системно організованих і обґрунтованих знань про світ і застосування цих 

знань для його перетворення [40, с. 9].  

На думку Н. І. Ясниської, наукова діяльність в її сучасному розумінні є 

складовою системи суспільного поділу праці, спрямованого на отримання 

нового знання з метою забезпечення всієї іншої людської діяльності. При цьому 

наука розглядається як багатогранне суспільне явище, зокрема як тип 

культурної діяльності та соціальний інститут, професійна діяльність, система 

знань тощо. Основні вимоги, що пред’являються до наукового знання, – це 

обґрунтованість, верифікація, лібералізм і практична застосовність, які є його 

іманентними характеристиками, транспонується на наукове пізнання [211]. 

За характером наукові дослідження є фундаментальними чи 

прикладними. Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та 

експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань 

про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх 

взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, 

теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше 

явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства 

тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері 

економіки. Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні 

наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для 

практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, 
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призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, 

продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо 

виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань [138]. 

Сучасна система науки за об’єктом досліджень поділяється на 

природничі, гуманітарні і технічні знання. В Законі України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» види наукових знань зазначені в контексті 

функцій НАН України та Національного фонду досліджень. Зокрема, 

відповідно до частини другої статті 17 Національна академія наук України 

організує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з 

найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних 

наук, а відповідно до частини другої статті 49 завданням Національного фонду 

досліджень є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у 

галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук. 

Деякі дослідники розглядають науку і як фактор соціальної регуляції 

суспільних процесів. Вона впливає на потреби суспільства, стає необхідною 

умовою раціонального управління. Будь-яка інновація потребує 

аргументованого наукового обґрунтування. Прояв соціокультурної регуляції 

науки здійснюється через сформовану в суспільстві систему виховання, 

навчання й залучення його членів до дослідницької діяльності [81]. 

Наука, основним результатом діяльності якої є нові знання про оточуючу 

нас дійсність, має особливе значення для різних сфер загальнолюдської 

діяльності. Наука гарантує сам факт існування і стійкого розвитку держави, 

визначає її майбутнє [180, с. 151]. Отримання раніше невідомих даних про 

навколишній світ є базовим елементом для побудови сучасного, 

самодостатнього суспільства, здатного розвиватися й відстоювати свої 

інтереси [68]. 

Значення науки у сучасному світі обумовлює важливість державної 

підтримки, створення державою сприятливих умов для провадження наукової і 

науково-технічної діяльності, гарантування прав суб’єктів наукової і науково-

технічної діяльності. Відповідно до статті 4 Закону України «Про наукову і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%EF%F0%E8%F0%EE%E4%ED%E8%F7#w12
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науково-технічну діяльність» суб’єктами наукової і науково-технічної 

діяльності є наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, 

ад’юнкти і докторанти, інші вчені, наукові установи, університети, академії, 

інститути, музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що 

мають відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації. 

Н. П. Христинченко виділяє в залежності від правового статусу наступні види 

суб’єктів наукової діяльності: 1) фізичні особи: вчені, наукові працівники, 

науково-педагогічні працівники; 2) юридичні особи: державні та недержавні; 

3) громадські наукові організації [199, с. 50–51]. 

Наукова діяльність, як зазначалось вище, це – інтелектуальна творча 

діяльність. Тому основним суб’єктом наукової діяльності є вчений – фізична 

особа, яка проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження і 

отримує наукові та/або науково-технічні (прикладні) результати. Науковий 

працівник – це вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) 

рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить 

наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну 

діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового 

ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, 

визначених законодавством. Науковий працівник здійснює наукову діяльність у 

наукових установах, вищих навчальних закладах, наукових підрозділах 

установ, організацій, підприємств. Суб’єктами наукової діяльності є також 

аспірант і ад’юнкт (вчений, який проводить наукові дослідження у рамках 

підготовки в аспірантурі чи ад’юнктурі для здобуття ступеня доктора 

філософії) та докторант – науковий або науково-педагогічний працівник, який 

проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження у рамках 

підготовки в докторантурі для здобуття ступеня доктора наук.  

Елементами правового статусу вченого є права, обов’язки та гарантії їх 

реалізації, закріплені у законодавстві. Права вченого, пов’язані з правами 

людини в широкому розумінні і мають суттєві особливості, для вчених 

особливо важливі їх професійні права, оскільки при їх недотриманні страждає 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC&x=0&y=0#w15
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наукова робота. Базовим елементом правового статусу вченого є свобода 

наукової діяльності. Найважливішими для вченого є рівність можливостей для 

заняття науковою роботою, право обирати види, напрями і засоби наукової і 

науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих 

можливостей та загальнолюдських цінностей та отримувати належні 

стимулювання та мотивацію до наукової і науково-технічної діяльності.  

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» встановлює 

як загальні права наукового працівника, (зокрема: бути членом і брати участь у 

діяльності професійних спілок, громадських об’єднань і політичних партій; 

провадити підприємницьку діяльність відповідно до законодавства України; 

працювати за сумісництвом), так і професійні права наукових працівників. Так, 

науковий працівник має право прийняти вмотивоване рішення про відмову від 

участі в науковій діяльності, результати якої можуть порушити права самого 

наукового працівника або іншої людини, суспільства, завдати шкоди 

навколишньому природному середовищу або порушити етичні норми 

наукового співтовариства. Науковий працівник не може бути примушений до 

проведення такої діяльності та не може бути притягнутий до відповідальності 

за відмову від участі у таких дослідженнях. Під час провадження наукової 

діяльності він зобов’язаний не завдавати шкоди здоров’ю та життю людини, 

навколишньому природному середовищу [138]. Закон передбачає права вчених 

здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї 

діяльності та зобов’язання неухильно дотримуватися норм права 

інтелектуальної власності.  

Науковий працівник має право та зобов’язаний підвищувати свою 

кваліфікацію. Перспективи наукового зростання, підвищення кваліфікації і 

пов’язаний з цим професійний ріст дуже суттєві для вчених. Наукові 

працівники підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування в Україні і 

за кордоном. Наукова установа повинна забезпечити науковому працівникові 

підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням 
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середньої заробітної плати, результати підвищення кваліфікації враховуються 

під час атестації наукових працівників.  

Створення умов для удосконалення творчих здібностей і підвищення 

кваліфікації найбільш талановитих вчених, що дозволить забезпечити наукову 

сферу висококваліфікованими кадрами – важливий обов’язок держави. 

Виконання такого завдання можливе, зокрема, шляхом належного 

законодавчого забезпечення наукових відряджень та стажувань наукових 

працівників. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового 

працівника на певний строк (до 90 днів) для проведення наукової або науково-

педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, 

наукових школах, експедиціях поза місцем його основної роботи. Закон 

передбачає можливість фінансування витрат на наукові стажування з різних 

джерел. Таке фінансування може здійснюватися за рахунок коштів наукової 

установи (вищого навчального закладу), що направляє особу на наукове 

стажування, коштів, передбачених у державному бюджеті, грантів, коштів 

сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Важливими гарантіями діяльності наукового працівника є збереження його 

основного місця роботи на час наукового стажування та зарахування періоду 

стажування до наукового стажу.  

Можливість наукових відряджень та стажувань для наукових працівників є 

дуже важливою, оскільки науковий простір неподільний. Наука може успішно 

розвиватись лише в умовах широкого міжнародного співробітництва, постійного 

обміну інформацією.  

До основних обов’язків наукового працівника належить проведення 

наукових досліджень, представлення результатів своєї наукової роботи у 

доповідях, публікаціях. Науковий працівник зобов’язаний також проходити в 

установленому порядку атестацію на відповідність займаній посаді. Наукову 

діяльність визнано видом трудової діяльності. Її специфіка проявляється в тому, 

що наукова діяльність – це інтелектуальний пошук і творчий процес, який не 

піддається точному обліку робочого часу, ефективність наукової діяльності не 
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завжди вдається точно спрогнозувати та обчислити. Діяльність вчених повинна 

здійснюватись в сприятливих умовах і має організовуватись так, щоб їх час та 

енергія не витрачались марно, зокрема, це стосується графіка роботи. Тому 

важливими є положення Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», що визначають можливість, порядок та умови застосування 

гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці.  

Успіх в отриманні наукового результату може бути досягнутий лише в 

умовах високої мотивації творчої праці наукових працівників. У відповідності 

із законодавством оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для його ефективної діяльності, підвищення 

престижності професії наукового працівника, стимулювати залучення 

талановитої молоді до наукової діяльності. Вченим можуть встановлюватися 

державні стипендії. Також законодавчо встановлене право вченого брати участь 

у конкурсах на проведення наукових досліджень, які фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету та інших джерел. Держава встановлює для 

наукових працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на 

рівні, що забезпечує престижність наукової праці [138]. 

Для характеристики колективних суб’єктів наукової діяльності необхідно 

дослідити мету їх діяльності, функції, права та обов’язки, особливості 

управління. Враховуючи особливість державного регулювання наукової та 

науково-технічної діяльності, воно повинно здійснюватися згідно з чинним 

законодавством України і не порушувати свободи наукової творчості та 

самоврядності у розв’язанні питань статутної діяльності.  

Статус університетів, академій та інститутів визначається Законом 

України «Про вищу освіту». Ці вищі навчальні заклади утворюються у формі 

державної, комунальної чи приватної установи і діють на підставі власних 

статутів. Для університетів (багатогалузевих або галузевих вищих навчальних 

закладів) і академій та інститутів (галузевих ВНЗ) провадження наукової 

діяльності є одним з основних завдань. Університети, академії та інститути 

провадять наукову і науково-технічну діяльність шляхом проведення наукових 
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досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі. 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-

технічна, науково-практична) установа – це юридична особа незалежно від 

організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому 

законодавством порядку, для якої наукова та/або науково-технічна діяльність є 

основною. Основною діяльністю наукових установ є проведення 

фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, проведення наукової і науково-технічної 

експертизи, надання науково-технічних послуг, підготовка наукових кадрів, 

розвиток і збереження наукової інфраструктури [138]. 

Зараз в Україні діють наукові установи державної, комунальної та 

приватної форм власності, які мають рівні права у здійсненні наукової, 

науково-технічної та інших видів діяльності. М. В. Тригубенко запропонувала 

класифікацію наукових установ в Україні: 1) залежно від виду діяльності: 

науково-дослідні; науково-технологічні; науково-технічні; науково-практичні; 

2) залежно від форми власності: державні; комунальні; приватні; 3) залежно від 

спрямування: медичні; математичні; фізичні; енергетики; машинобудування; 

хімічні; біологічні; нанотехнологій та інформаційних технологій; суспільних 

наук; історичні; правові тощо; 4) залежно від надання підтримки держави: 

наукові установи, яким надається підтримка держави; наукові установи, яким 

не надається підтримка держави; 5) залежно від впровадження науково-

технічного результату: виробничо-орієнтовані наукові установи; інші установи; 

6) залежно від підпорядкованості: наукові установи, підпорядковані 

Національній академії наук України; наукові установи, підпорядковані 

національним галузевим академіям наук; наукові установи, підпорядковані, 

Міністерству освіти та науки України; наукові установи, підпорядковані іншим 

міністерствам [188].  
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Наукова установа діє на підставі статуту (положення) чи іншого 

установчого документа, є юридичною особою та може мати статус 

неприбуткової організації. Законом визначається порядок закріплення за 

науковою установою прав оперативного управління чи господарського відання 

або передачі їй у власність будівель, споруд, майнових комплексів, 

комунікацій, обладнання, транспортних засобів та іншого майна, порядок 

землекористування. Найвагомішим важелем у державному управлінні 

науковими установами є, безперечно, бюджетне фінансування, що 

безпосередньо впливає на ефективність реалізації статутних цілей державних 

наукових установ та на можливість повної реалізації такого важливого 

елемента права на свободу наукової творчості, як право на вибір наукової 

тематики [204, с. 38]. 

З метою незалежної оцінки наукових результатів діяльності державної 

наукової установи за рішенням власника або засновника при такій установі 

може створюватися наглядова рада. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 грудня 2016 р. № 953 затверджене Типове положення про наглядову раду 

при державній науковій установі [131]. Управління науковою установою 

здійснює її керівник або інший орган, визначений статутом чи іншим 

установчим документом. Постановою від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі 

питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» 

Кабінетом Міністрів України затверджено Методичні рекомендації щодо 

особливостей обрання керівника державної наукової установи та Типову форму 

контракту з керівником державної наукової установи. У Методичних 

рекомендаціях визначаються процедурні питання організації проведення 

конкурсу. Типовою формою контракту визначаються основні права, обов’язки 

та відповідальність сторін, умови оплати праці та соціально-побутового 

забезпечення керівника, інші істотні умови. Постановою врегульовано питання 

обрання керівника державної наукової установи та укладання з ним 

контракту [36]. Колегіальним органом управління науковою і науково-
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технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі 

функції, є вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи. 

Метою створення та діяльності наукових установ НАН України є 

проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання 

нових знань у відповідних галузях науки, доведення наукових і науково-

технічних знань до стадії практичного використання, підготовки 

висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і 

культурних потреб та інноваційного розвитку країни. Постановою Президії 

НАН України від 14 вересня 2016 р. № 180 були ухвалені Основні принципи 

організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, 

які визначають основні правові, організаційні та фінансові засади діяльності 

наукової установи. Наукова установа (науково-дослідний інститут та інша 

наукова установа – обсерваторія, ботанічний сад, дендропарк, заповідник, 

бібліотека, музей, науково-технічний (технологічний) комплекс тощо), що 

перебуває у віданні НАН України – є державною науковою установою, що 

заснована на державній власності.  

Наукова установа НАН України створюється, реорганізується та 

ліквідується за рішенням Президії НАН України, є юридичною особою та діє на 

підставі статуту, який затверджується Президією НАН України. Наукові 

установи подвійного підпорядкування створюються спільним рішенням 

Академії та центрального органу виконавчої влади України у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, іншого ЦОВВ. Керівник наукової установи НАН 

України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу 

наукових працівників цієї установи на строк до п’яти років у межах строку, 

визначеного статутом (положенням) наукової установи, з правом бути 

переобраним і призначається на посаду Президією НАН України. Основною 

структурною одиницею наукової установи є науковий підрозділ. Законом «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» у новій редакції вперше на 

законодавчому рівні введене поняття наукового підрозділу. Науковий підрозділ 

– це структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого є 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%EF%B3%E4%F0%EE%E7%E4%B3%EB&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%EF%B3%E4%F0%EE%E7%E4%B3%EB&x=0&y=0#w14
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провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної 

діяльності, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 

50 відсотків. Типами наукового підрозділу є інститут, науково-дослідна 

частина, управління, відділення, комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, 

сектор, бюро, група, філіал, дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, 

дендропарк, обсерваторія, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий 

(науково-технічний) музей. 

Суб’єктами наукової діяльності є центри колективного користування 

науковим обладнанням та державні ключові лабораторії. Їх створення має стати 

дієвим механізмом підтримки найперспективніших напрямів наукових 

досліджень, забезпечення максимальної ефективності під час використання 

наукового обладнання. Вказані ключові лабораторії створюються з метою 

підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових 

перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного 

використання ресурсів за визначеним науковим напрямом. Державні ключові 

лабораторії можуть бути новою юридичною особою або об’єднанням наукових 

груп установ та/або університетів, академій, інститутів на основі договору про 

спільну наукову діяльність з фінансуванням за рахунок цільових програм 

Національного фонду досліджень та інших фондів, міжнародних грантів та 

коштів сторін – учасників такої лабораторії. Статус державної ключової 

лабораторії надається на період від 5 до 7 років. Державні ключові лабораторії є 

важливими елементами дослідницької інфраструктури, які сприяють інтеграції 

академічної та університетської науки. Центри колективного користування 

науковим обладнанням утворюються у формі структурного підрозділу наукової 

установи, вищого навчального закладу або самостійної юридичної особи з 

метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових 

досліджень вітчизняними та іноземними вченими. Завданнями Центру є: 

сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм 

та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними пріоритетними 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%EF%B3%E4%F0%EE%E7%E4%B3%EB&x=0&y=0#w15
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тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок; 

залучення студентів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; проведення спільних наукових досліджень 

вітчизняними та іноземними науковими установами та ВНЗ; сприяння 

міжнародному науково-технічному співробітництву [138].  

В умовах розвитку громадянського суспільства в Україні одним із 

суб’єктів наукової діяльності є громадські наукові організації (громадські 

академії наук, наукові товариства, наукові асоціації, спілки, об’єднання тощо), 

які є об’єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних 

напрямів науки, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідної 

роботи, обміну досвідом. Діяльність громадських наукових організацій 

регулюється законодавством про об’єднання громадян.  

Громадські наукові організації мають право вносити до органів державної 

влади пропозиції щодо реалізації та удосконалення державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності, пропонувати своїх представників до 

складу консультативно-дорадчих та експертних органів, що утворюються при 

органах державної влади [138]. 

У розвинених демократичних країнах існує прямий взаємозв’язок між 

підвищенням ролі громадських організацій, які впливають на процеси 

формування державної політики, та підвищенням рівня соціально-економічного 

розвитку держави. Особливо це стосується впливу громадськості, передусім 

наукової, на усвідомлення владними структурами та населенням необхідності 

вибору такої моделі розвитку суспільства, яка передбачає пріоритетний 

розвиток науки, і, відповідно, створення передових технологій як гарантії 

подальшого економічного зростання, досягнення високих стандартів 

життя [107, с. 52]. 

Отже, наука, основним результатом діяльності якої є нові знання про 

оточуючу нас дійсність, має особливе значення для різних сфер 

загальнолюдської діяльності. Визначальна роль науки на сучасному етапі 

розвитку потребує відповідної уваги держави до забезпечення умов здійснення 



29 

наукової діяльності. Наука є складною і дуже різноманітною сферою людської 

діяльності, розв’язання її проблем потребує поєднання зусиль органів 

державної влади та громадянського суспільства. Розвиток науки неможливий 

без розвитку інтелектуального потенціалу наукових кадрів, без створення 

сприятливих умов для здійснення наукової та науково-технічної діяльності, 

гарантування статусу суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, 

матеріальних та моральних стимулів для забезпечення престижності та 

пріоритетності науки. 

 

1.2 Зміст державного регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності 

 

Вплив держави на наукову та науково-технічну діяльність, як зазначалось 

вище, здійснюється шляхом державного регулювання. Регулювання наукової 

сфери є важливим напрямком діяльності держави, враховуючи конституційний 

обов’язок держави сприяти розвитку науки та виходячи з того, що рівень 

розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, 

підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. 

Державне регулювання – це здійснення державою комплексних заходів 

(організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, 

економічних, політичних, духовних та інших процесів з метою їх 

упорядкування, встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а 

також запобігання негативним явищам у суспільстві [89, с. 118–119]. Державне 

регулювання відрізняється від державного управління як владно-розпорядчої 

діяльності. 

Досить поширеним є визначення державного управління як самостійного 

виду державної діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, 

підзаконний характер, особливої групи державних органів (посадових осіб) 

щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі повсякденного 
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й безпосереднього керівництва економічним, соціально-культурним та 

адміністративно-політичним будівництвом [4, с. 8]. 

Окремі науковці цілком слушно розглядають таке визначення «вузькою 

інтерпретацією» державного управління. За «широкого тлумачення» державне 

управління характеризується як діяльність усіх без винятку органів державної 

влади в частині виконання ними управлінських функцій [32, с. 13]. 

Слід погодитися з думкою, що основний зміст і сутність державного 

управління полягає в організаційному впливі носіїв державно-владних 

повноважень на суспільні відносини та процеси з метою їх упорядкування, 

координації й регулювання шляхом різного роду нормотворчих і розпорядчих 

дій [187, с. 196]. 

Автори «Малої енциклопедії теорії держави і права» визначають 

державне управління, як організуючу, виконавчу і розпорядчу діяльність, що 

здійснюється на підставі законів та інших нормативних актів. Сутність 

державного управління полягає у здійсненні організуючого управлінського 

впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію 

виконання заходів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного 

соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих 

територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних 

сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і 

свобод.  

За змістом поняття державне управління є вужчим ніж категорія 

«державне регулювання», оскільки досягнення цілей пов’язується із 

застосуванням, насамперед, адміністративних методів. Державне 

регулювання – забезпечений ресурсами держави комплекс організаційних, 

економічних, правових заходів у різноманітних сферах життєдіяльності 

суспільства з метою упорядкування суспільних процесів, встановлення 

загальних правил і норм поведінки, а також попередження негативних явищ у 

суспільстві [70, с. 67–68]. Загальновизнаним є твердження, що і державне 

регулювання і державне управління є соціальними явищами, яким притаманні 
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як спільні, так і відмінні ознаки, що мають по суті одну сферу застосування. 

Різниця між цими двома поняттями полягає у характері впливу на суспільні 

відносини та межах такого впливу. Спільні риси, що притаманні регулюванню 

та управлінню, зумовлені тим, що вони є різновидами організаційної діяльності 

держави, спрямованої на впорядкування певних суспільних явищ, процесів або 

об’єктів [174]. 

На сучасному етапі розвитку української держави превалюючого 

значення набуває державне регулювання, оскільки законодавство поширюється 

на всі галузі та сфери і є прерогативою держави [5, с. 9]. Державне регулювання 

визначають і як сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні органи 

держави на базі законодавства та в межах своєї компетенції здійснюють вплив 

на процес функціонування тієї чи іншої сфери суспільного життя [61]. 

С. Г. Бублик визначає сутність державного регулювання науково-технологічної 

діяльності як сукупність методів і форм цілеспрямованого функціонального 

впливу суб’єктів державного управління та регулювання на суб’єкти науково-

технологічної діяльності з метою економічного, правового і адміністративного 

забезпечення взаємовідносин між об’єктами державного регулювання та 

формування взаємовигідних умов для здійснення ними на систематичній основі 

видів діяльності, які пов’язані зі створенням, удосконаленням, 

розповсюдженням та застосуванням наукового і технологічного знання на 

різних рівнях державного впливу [19, с. 106]. 

З огляду на зміст поняття «державне управління» та «державне 

регулювання» спрямовані на досягнення однієї мети: впорядкування соціальних 

об’єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного стану в інший. Якщо 

державне управління передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив 

на об’єкти управління шляхом використання певних повноважень, то державне 

регулювання передбачає не тільки вплив на об’єкти управління, а й вплив на 

суспільне середовище цих об’єктів [2, с. 63–66]. 

На переконливу думку В. П. Нагребельного, категорії «державне 

управління» та «державне регулювання» безпідставно ототожнюються, хоча за 
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сутністю вони збігаються лише частково. Державне регулювання, виходячи з 

аналізу відповідних правових актів і наукових джерел, застосовується не лише 

в межах виконавчої влади і передбачає вплив не лише на певні об’єкти 

управління, а й на суспільне середовище, передусім, за допомогою широкого 

спектра правових та організаційних засобів [88, с. 212]. «Змістовна сутність 

державного регулювання (на відміну від державного управління як владно-

розпорядчої діяльності) полягає у використанні переважно непрямих 

(економічних, стимулюючих, заохочувальних) методів управлінського впливу 

на відповідні об’єкти. Водночас у державному регулюванні застосовуються й 

методи безпосереднього впливу на об’єкти управління, а тому державне 

регулювання, зрештою, неможливе без використання методів державного 

управління. З огляду на цю обставину нормативно-правова основа державного 

регулювання є значно ширшою, аніж аналогічна основа державного 

управління» [86, с. 136]. 

О. В. Сергієнко зауважує, що у загальнонауковому розумінні термін 

«регулювання» визнається за своїм змістом більш широким порівняно з 

терміном «управління» і означає вплив не на конкретні об’єкти управління, а на 

оточуюче середовище, по суті, на ту або іншу сферу спільних відносин. 

Водночас управління – цілеспрямований владний вплив саме на конкретні 

об’єкти завдяки використанню притаманних управлінню методів та засобів 

пливу [174]. 

Таким чином, державне регулювання є більш широким поняттям, ніж 

державне управління. Державне регулювання впливає не лише на окремий 

об’єкт, а й на суспільні відносини у певній сфері загалом. Крім того, слід 

погодитись з твердженням, що державне регулювання передбачає декілька 

варіантів майбутньої діяльності керованих об’єктів, створюючи можливість для 

них діяти найкращим чином [209, с. 56]. 

Відносини державного регулювання є предметом нормативно-правового 

регулювання. Нормативне правове регулювання – це регламентація загальних 

суспільних відносин правовими нормами, закріпленими в нормативно-правових 
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актах, нормативно-правових договорах та інших формах права, які (норми) 

розраховані на багаторазове застосування за наявності передбачених ними 

обставин. Обсяг суспільних відносин, на які поширюється нормативне правове 

регулювання, є кількісно невизначеним; коло осіб не окреслене персонально; 

часові межі дії норм чітко не встановлені (безстроковість дії) [178, с. 263]. 

Найважливішою формою державної регулюючої діяльності виступає 

право як регулятор суспільних відносин. За обґрунтованим твердженням 

О. Ф. Андрійко, право створює умови для досягнення високої ефективності 

управлінської діяльності. Крім того, право сприяє оптимальному використанню 

всіх чинників, що впливають на ефективність управління [7, с. 205]. Право 

фактично опосередковує майже увесь комплекс управлінських дій, є 

визначальним елементом правомірності здійснення державного управління і 

державного регулювання, створює режим їх легітимності і законності, 

закріплює суб’єктивно обґрунтовані організаційні структури та раціональний 

порядок їх діяльності, тобто створює необхідні передумови для досягнення 

ефективності управлінських рішень та їх результативності [88, с. 212]. Такий 

вплив права на суспільні відносини обумовлює необхідність неухильного 

дотримання правових приписів та вимагає постійного їх вдосконалення.  

Не існує однобічної залежності між державним регулюванням і 

державним управлінням та правом: що якісніше функціонує управлінський 

процес, то ефективнішим є власне юридичний механізм державного управління 

та державного регулювання. Таким чином, у забезпеченні правом належного 

рівня урегульованості суспільних відносин полягає один із найістотніших 

проявів впливу права на ефективність державного регулювання та державного 

управління [86, с. 137–138]. 

З аналізу відповідних наукових робіт можна зробити висновок, що 

державне регулювання та управління застосовується не лише в межах 

виконавчої влади. Як справедливо вказує В. Б. Авер’янов, в демократичній 

державі функції виконавчої влади здійснюються не тільки виключно 

державними органами, а й окремими недержавними суб’єктами. Функції та 
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повноваження виконавчої влади можуть бути делеговані державою як органам 

місцевого самоврядування, так і деяким іншим недержавним інституціям 

(наприклад, окремим громадським організаціям). «Як державне управління у 

певній своїй частині реалізується поза межами виконавчої влади, так і 

виконавча влада у певній своїй частині реалізується (або може реалізуватися) 

поза межами державного управління» [1, с. 174–175]. 

Потреба ефективного управління сучасними суспільними процесами 

передбачає значну регулюючу роль органів державної влади у всіх сферах 

суспільного життя. У процесі державного регулювання реалізуються завдання, 

функції та інтереси держави, для його здійснення створюються спеціальні 

органи, встановлюються посади), що діють в рамках законів та в межах 

визначених для них повноважень [5, с. 11]. 

Регулююча роль органів державної влади розкривається через функції, як 

основні напрямки державної діяльності у тій чи іншій сфері. За обґрунтованим 

визначенням Т. М. Кравцової функції державного управління – це самостійні, 

однорідні частини процесу державно-управлінської діяльності із цільовою 

спрямованістю, які реалізуються відповідними органами державної влади в 

порядку, визначеному законодавством, з метою виконання функцій 

держави [59, с. 522]. 

У науковій літературі по-різному трактується теоретичне поняття 

«функція», а тому сьогодні не існує його загальноприйнятого визначення. 

Різний підхід науковців до визначення поняття функції, розбіжності у питанні 

їх систематизації – одна з головних причин існуючого стану осмислення цієї 

наукової категорії. Наявність різних дефініцій відображає її складність, а 

складні явища з багатьма внутрішніми та зовнішніми зв’язками розкриваються 

шляхом різних характеристик з різноманітними визначеннями та відносинами. 

Більшість науковців особливий акцент робить на тому, що функції – це частини 

змісту управлінської діяльності. Функції: обумовлені цілями (завданнями) 

державної діяльності; мають об’єктивний характер; є складовими 

цілеспрямованої державно-управлінської діяльності держави; є відносно 
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самостійними та однорідними; безпосередньо виражають владно-організуючу 

сутність виконавчої влади; реалізуються в процесі державно-управлінських 

відносин (взаємодія суб’єкта та об’єкта); спрямовані на забезпечення життєво 

необхідних потреб об’єкта управління [160, с. 73].  

Без реалізації функцій неможливе впорядкування спільної суспільної 

діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників 

такої діяльності задля виконання завдань, що постають перед державою [60, 

с. 27]. Слід враховувати, що частина функцій управління реалізується за 

межами виконавчої влади, як і частина функцій виконавчої влади може 

реалізуватись за межами державного управління [33]. У вітчизняній літературі 

існують різні класифікації функцій державного управління. За змістом та 

обсягом управління: загальні – носять загальний характер, притаманні органам 

управління на всіх рівнях, здійснюються у всіх сферах державного управління; 

спеціальні – здійснюються окремими суб’єктами управління в певній сфері 

державного управління; допоміжні – безпосередньо не впливають на об’єкт 

управління, але забезпечують ефективне виконання загальних та спеціальних 

функцій. За значимістю поставлених цілей: стратегічні – направлені на 

виконання стратегічних, довгострокових задач та цілей; операційні – 

направлені на виконання поточних, повсякденних задач та цілей. За сферами 

впливу: в економічній сфері; у соціальній; у сфері права; у сфері оборони. За 

напрямом впливу: безпосередньо спрямовані на процеси управління 

суспільством; опосередковано впливають на процеси управління суспільством. 

За сутністю: політичні, технічні [59, с. 522–523]. 

Система функцій залежить від суб’єктів та від особливостей їх 

функціонування. Для максимально ефективної управлінської діяльності кожен 

із суб’єктів такої діяльності має бути наділений власними функціями, які не 

повинні дублюватися іншими суб’єктами управління [55, с. 109]. 

У діяльності державних органів в науковій сфері Т. М. Мілова виділяє 

політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну та зовнішню функції. 

Зокрема, політична функція держави у науковій сфері полягає у виробленні 
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основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової 

діяльності; економічна функція – у фінансуванні та матеріальному забезпеченні 

фундаментальних досліджень, створенні ринку наукової продукції та 

впровадженні досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 

соціальна функція проявляється у створенні соціально-економічних умов для 

формування та ефективного використання наукового та науково-технічного 

потенціалу, включаючи державну підтримку суб’єктів цієї діяльності; 

підвищення престижу наукової діяльності, підтримку та заохочення наукової 

молоді; пенсійне забезпечення та соціальний захист суб’єктів наукової 

діяльності; культурна функція передбачає сприяння розвитку науки у цілому 

(ст. 54 Конституції України); екологічна функція, відповідно до статті 16 

Конституції, передбачає забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території держави; зовнішньою функцію є діяльність 

держави щодо встановлення наукових зв’язків України зі світовим 

співтовариством (ст. 54 Конституції України) тощо [80, с. 90].  

Функції держави у здійсненні наукової політики, на нашу думку, можна 

визначити як головні напрями діяльності державних органів, що визначають 

зміст державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності. Функції 

встановлюються залежно від завдань, що стоять перед державою і є засобами 

реалізації цих завдань. Слід погодитись з думкою, що усі функції держави, у тому 

числі й її функції у сфері науки – явища відносно стабільні, однак, вони та 

механізм їх реалізації не є незмінними, вони безперервно розвиваються та 

вдосконалюються в ході їх здійснення [80, с. 92]. З розвитком суспільних 

відносин нові завдання держави зумовлюють і новий зміст її діяльності, 

визначають засоби державного регулювання і управління, систему та структуру 

органів державного управління.  

Регулювання наукової діяльності реалізується як державна наукова 

політика. Проведення цілеспрямованої комплексної державної політики в галузі 

науки передбачає створення єдиної правової бази, формування і реалізацію 

єдиної політики, гарантію прав людини у сфері наукової діяльності. Основними 



37 

цілями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: 

забезпечення наукового обґрунтування визначення стратегічних завдань 

розвитку економіки та суспільства; досягнення високого рівня розвитку науки і 

техніки; примноження національного багатства на основі використання 

наукових досягнень; зміцнення національної безпеки на основі використання 

наукових та науково-технічних досягнень; створення умов для досягнення 

високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та 

інтелектуального розвитку шляхом використання сучасних досягнень науки і 

техніки; створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності; забезпечення вільного розвитку 

наукової та науково-технічної творчості; сприяння розвитку наукової і науково-

технічної діяльності у підприємницькому секторі; інтеграція вітчизняного 

сектору наукових досліджень у світовий науковий та Європейський 

дослідницький простір.  

Вказані цілі обумовлюють принципи здійснення державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності. В процесі здійснення державного 

регулювання держава керується принципами єдності науково-технічного, 

економічного, соціального та духовного розвитку суспільства, додержання 

вимог екологічної безпеки, визнання свободи наукової творчості, 

збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

свободи поширення відкритої науково-технічної інформації, відкритості для 

міжнародного науково-технічного співробітництва [138].  

Отже, державне регулювання є формою державного впливу на суспільні 

відносини у сфері наукової діяльності. Держава здійснює регулювання 

посередництвом різних органів та організацій, які в цілому складають систему 

суб’єктів регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

Успішна діяльність держави тісно пов’язана з ефективною роботою всіх 

суб’єктів.  

Наукова діяльність порівняно недавно почала розглядатись в якості 

об’єкта регулювання та управління. Управління наукою в теорії 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%F0%E5%E3%F3%EB%FE%E2%E0%ED%ED%FF#w13
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адміністративного права традиційно відносять до підрозділів управління 

соціально-культурною сферою. Відмінною рисою названої сфери є те, що вона 

пов’язана не тільки з матеріальними цінностями, а й значною мірою з 

духовними потребами громадян [177]. Цілком поділяємо думку, що для 

впорядкування суспільних відносин у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності на сучасному етапі більшою мірою застосовується державне 

регулювання, яке передбачає не тільки вплив на об’єкти управління, а й вплив 

на суспільне середовище. Організаційні та правові засоби державного 

регулювання є ширшими, ніж методи державного управління. Крім того, 

застосування переважно державного регулювання обумовлене специфікою 

наукової діяльності, основним принципом якої є свобода наукової творчості. 

Методи прямого організаційно-розпорядчого впливу держави не завжди 

можуть бути ефективними для впорядкування суспільних відносин у цій сфері.  

В. М. Савіщенко справедливо зауважує, що система державної політики у 

сфері науки передбачає не лише здійснення управлінських функцій, але також 

стимулювання самостійного розвитку науки з використанням допомоги 

держави, але своїми силами та за своїм розумінням [169]. 

Сутність державного регулювання наукової діяльності розкривають його 

функції та засоби, які забезпечуються інструментами реалізації державної 

політики. Відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність» держава забезпечує: 1) соціально-економічні, 

організаційні, правові умови для формування та ефективного використання 

наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку 

суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності; 2) створення сучасної 

наукової інфраструктури і системи інформаційного забезпечення наукової і 

науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва; 

3) підготовку кадрів у сфері наукової і науково-технічної діяльності вищими 

навчальними закладами, закладами післядипломної освіти, науковими 

установами, а також спеціалізованими загальноосвітніми навчальними 

закладами, які взаємодіють між собою та з науковими установами; 
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4) підвищення престижності наукової і науково-технічної діяльності, підтримку 

та заохочення молодих вчених; 5) фінансування та матеріальне забезпечення 

фундаментальних та прикладних досліджень; 6) організацію прогнозування 

тенденцій науково-технічного розвитку на довгостроковий та 

середньостроковий періоди; 7) підтримку пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та 

концентрацію ресурсів для їх реалізації; 8) створення ринку наукової і науково-

технічної продукції та впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери 

суспільного життя; 9) правову охорону інтелектуальної власності та створення 

умов для її ефективного використання; 10) організацію і проведення 

статистичних спостережень у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

11) проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових 

технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-технічних) 

програм і проектів тощо; 12) стимулювання наукової та науково-технічної 

творчості, винахідництва; 13) пропагування наукових та науково-технічних 

досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток 

світової науки і техніки; 14) встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими 

державами для інтеграції вітчизняної та світової науки, входження вітчизняної 

науки у світовий науковий та Європейський дослідницький простір. 

В. М. Савіщенко обґрунтовано зазначає, що метою державної політики у 

сфері науки є забезпечення формування та примноження вітчизняного 

наукового та науково-технічного потенціалу, його ефективного використання, 

впровадження сучасних досягнень науки і техніки для примноження 

національного багатства, підвищення рівня життя і забезпечення фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку кожного громадянина, зміцнення 

національної безпеки [169, с. 60]. 

Державне регулювання у сфері наукової діяльності повинне 

здійснюватись з урахуванням існуючих конституційних норм. Статтею 3 

Конституції України передбачено, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і 
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забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Ця 

конституційна формула означає підпорядкування усіх державних і правових 

інститутів суспільства потребам реалізації та захисту прав людини, 

пріоритетність прав перед іншими цінностями демократичної, соціальної, 

правової держави. Згідно із статтею 23 Конституції кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Під конституційним 

правом на вільний розвиток особистості слід розуміти здатність використання 

індивідом гарантованих Конституцією правових можливостей для здійснення 

своїх інтересів задля реалізації внутрішнього потенціалу особи, її творчої 

самореалізації. Цілісне і якісне забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

громадян може бути належним лише за умов ефективного державного 

регулювання та управління. Важливе значення для здійснення державного 

регулювання наукової діяльності мають положення статті 54 Конституції 

України, яка гарантує громадянам свободу наукової і технічної творчості, 

захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. Стаття 54 покладає на державу обов’язок сприяти розвиткові науки, 

встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством  [56]. 

Аналіз актуальних наукових досліджень проблем державного 

регулювання та управління й законодавства України дає змогу сформулювати 

визначення державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності як 

сукупності правових та організаційних засобів, за допомогою яких держава 

впливає на наукову сферу, створюючи сприятливі умови для провадження та 

розвитку наукової і науково-технічної діяльності.  

Основною метою державного регулювання наукової та науково-технічної 

діяльності, на нашу думку, є забезпечення прогресу суспільства, створення 

сприятливих умов для подальшого економічного росту, підвищення рівня 
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конкурентоспроможності країни, підвищення добробуту громадян, їх 

духовного та інтелектуального зростання. 

 

1.3 Становлення та розвиток правового забезпечення державного 

регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні 

 

Економічний розвиток держави, як підкреслювалось вище, безпосередньо 

залежить від стану науки, а ефективні правові механізми державної наукової і 

науково-технічної політики сприяють цьому розвитку. Одним із головних 

механізмів впливу держави на наукову сферу є правове регулювання відносин у 

цій сфері. 

Організація та здійснення наукової та науково-технічної діяльності в 

Україні регулюються цілою низкою нормативно-правових актів. Пропонується 

розглядати становлення вітчизняного законодавства з 1991 року. За радянських 

часів в Україні провадилась значна частина наукових досліджень, 

здійснювалось централізоване державне фінансування та централізоване 

управління. З часу проголошення незалежності України українське 

законодавство розвивалось та частково оновлювалось на потребу часу. 

Узагальнення накопиченого досвіду державного регулювання й визначення 

можливих напрямів розвитку науки особливо важливі саме зараз, коли 

ставляться масштабні реформаторські завдання.  

Із здобуттям незалежності розпочався процес формування державної 

наукової політики України та створення системи державного управління у цій 

сфері. З метою створення правових основ державної політики у сфері науки і 

науково-технічної діяльності, які базувались на Декларації про державний 

суверенітет України та Акті проголошення незалежності України 13 грудня 

1991 р. був ухвалений Закон України «Про основи державної політики у сфері 

науки і науково-технічної діяльності». У цьому Законі проголошувалось, що 

держава надає пріоритетну підтримку розвитку науки як визначального 

джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури 
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та освіти, створює умови для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 

сфері науково-технічної діяльності, забезпечує використання досягнень 

вітчизняної та світової науки і техніки для вирішення соціальних, економічних, 

культурних та інших проблем [137]. 

Закон визначив роль держави в розвитку науки і техніки, форми та 

методи державного впливу на науково-технічній сферу, повноваження 

державних органів у здійсненні науково-технічної політики. Законом окреслено 

основні цілі державної науково-технічної політики: примноження 

національного багатства на основі використання науково-технічних досягнень 

та створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, 

його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, поліпшення умов 

праці шляхом використання сучасних досягнень науки і техніки, забезпечення 

вільного розвитку науково-технічної творчості. Даний Закон заклав основи 

державної наукової політики, визначив основні механізми її формування та 

реалізації.  

Формування органів управління науковою сферою відбувалось одночасно 

з створенням нового національного законодавства. Ще постановою Кабінету 

Міністрів Української РСР від 16 серпня 1991 р. утворений Комітет по науково-

технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України, а Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 лютого 1992 р. № 72 затверджене Положення про 

нього. 

Проголошення України незалежною державою стало також початком 

нового етапу в діяльності Академії наук. Указами Президента України «Про 

забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України» від 20 січня 

1992 р. № 43 та «Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук 

України» від 22 березня 1994 р. № 100, утверджено визнання Академії вищою 

державною науковою організацією України, яка одержала статус національної 

установи [87, с. 6]. Протягом 1990–1993 років було створено чотири нові 

державні академії наук – Українську академію аграрних наук (УААН), 
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Академію педагогічних наук України (АПНУ), Академію медичних наук 

України (АМНУ) та Академію правових наук України.  

У 1992 році було утворено Державний комітет України з питань науки і 

технологій, як центральний орган державної виконавчої влади, підвідомчий 

Кабінету Міністрів України, який організує роботу по здійсненню державної 

наукової й науково-технічної політики і несе відповідальність за ефективне 

використання науково-технічного потенціалу України, фінансових і 

матеріальних ресурсів, що виділяються державою на розвиток науки і техніки, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. 

№ 396 «Питання Державного комітету України з питань науки і технологій». 

У жовтні 1992 року постановою Верховної Ради України були 

затверджені пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, на основі яких 

Кабінет Міністрів України мав забезпечити формування і реалізацію державних 

науково-технічних програм як головного інструменту реалізації науково-

технологічної політики України [149]. 

Починаючи з 1993 року в Україні було здійснено заходи щодо 

законодавчого врегулювання системи правової охорони інтелектуальної 

власності та були прийняті закони України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII 

«Про науково-технічну інформацію», від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР «Про 

наукову і науково-технічну експертизу». Закон України «Про науково-технічну 

інформацію» визначив основи державної політики в галузі науково-технічної 

інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, 

економічного та соціального прогресу країни [139]. Метою Закону стало 

створення правової бази для одержання та використання науково-технічної 

інформації. Оскільки без належного забезпечення науково-технічною 

інформацією неможливий успішний розвиток економіки, ухвалення цього 

Закону стало поштовхом для розвитку системи науково-технічної інформації. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 

10 лютого 1995 р. визначив правові, організаційні та фінансові основи 

експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і 
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принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації й проведення 

наукової та науково-технічної експертизи [140]. Наукова і науково-технічна 

експертиза проводяться з метою забезпечення наукового обґрунтування 

структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, 

науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм та проектів, 

експертні оцінки стають підґрунтям для визначення напрямів науково-технічної 

діяльності. Важливість ухвалення Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу» визначається й тим, що на основі експертних висновків 

робиться оцінка ефективності використання науково-технічного потенціалу, 

результатів досліджень.  

Указом Президента України від 03 серпня 1995 р. № 697 з метою 

координації та здійснення єдиної державної політики в сфері науки і науково-

технічної діяльності, прискореного освоєння критичних та наукоємних 

технологій і оновлення на цій основі виробництва ліквідовано Державний 

комітет України з питань науки і утворено Державний комітет України з питань 

науки, техніки та промислової політики.  

З прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України були закладені 

конституційні засади державної політики у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності. Відповідно до статті 54 Конституції України громадянам 

гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню 

наукових зв’язків України зі світовим співтовариством [56]. 

На основі сформованих конституційних принципів розпочався новий етап 

становлення правового забезпечення державного регулювання наукової та 

науково-технічної діяльності. Був оновлений базовий Закон «Про основи 

державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», він 

викладений у новій редакції від 01 грудня 1998 р. та отримав назву «Про 

наукову і науково-технічну діяльність». У Законі враховані нові реалії розвитку 
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держави і суспільства. До переваг оновленого Закону можна віднести чітке 

визначення форм і методів державного регулювання та управління у науковій і 

науково-технічній діяльності [103, с. 101]. Закон врегулював відносини, 

пов’язані з науковою й науково-технічною діяльністю та мав за мету створити 

умови для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх 

результатів для забезпечення розвитку всіх сфер суспільного життя [135]. 

Практичне застосування певних норм законодавства виявляло деякі прогалини 

та недоліки у правовому регулюванні. Крім того, суспільний розвиток вимагає 

вдосконалення законодавчої бази. Тому в подальшому до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» майже щороку вносились відповідні 

зміни й доповнення.  

У зв’язку із встановленням в Конституції України системи державних 

органів та закріпленням їх компетенції Закон визначив повноваження 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України 

(далі – КМУ) та центральних органів виконавчої влади щодо здійснення 

державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 

зокрема, у 1996 році утворене Міністерство України у справах науки і 

технологій як центральний орган виконавчої влади, який забезпечував 

проведення у життя державної політики у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності (Указ Президента України від 26 липня 1996 р. № 596 «Про зміни в 

системі центральних органів виконавчої влади України»). 

З метою стимулювання інновацій і впровадження наукових результатів у 

виробництво, апробації механізмів підтримки реалізації результатів досліджень 

у 1999 році було введено в дію Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV 

«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 

технологічних парків», який визначив правові та економічні засади 

запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної 

діяльності технологічних парків. Закон визначив повноваження центрального 

органу виконавчої влади з державної реєстрації технологічного парку. 

Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-XIV було 



46 

схвалено Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України. Концепція ґрунтувалась на визнанні того, що науково-технологічний 

та інноваційний розвиток є невід’ємною складовою задоволення широкого 

комплексу національних інтересів держави, що реальну незалежність і безпеку 

мають лише країни, здатні забезпечувати оволодіння новими знаннями та 

ефективне їх використання. Однією з основ Концепції стає віднесення 

збереження та підвищення якості науково-технологічного потенціалу до 

пріоритетних національних інтересів України [134]. Ця Концепція визначила, 

що вироблення та реалізація ефективної державної науково-технічної та 

інноваційної політики потребують певного вдосконалення управління у сфері 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та реалізації інновацій. 

Основні заходи мають бути спрямовані на реформування центральних органів 

виконавчої влади за функціональним принципом, забезпечення структурної 

повноти їх повноважень, більш чітке визначення завдань і прав, механізму 

координації їх взаємодії між собою та з іншими органами виконавчої влади.  

На цьому етапі відбулась реорганізація органу управління у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності. Указом Президента України від 

13 серпня 1999 р. № 987/99 затверджене положення про Державний комітет 

України з питань науки та інтелектуальної власності – центральний орган 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністерство освіти України. Вже у наступному 

2000 році було утворене Міністерство освіти і науки України як 

правонаступник Міністерства освіти України та Державного комітету України з 

питань науки та інтелектуальної власності, головний орган у системі 

центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності. (Указ Президента України від 07 червня 2000 р. 

№ 773/2000).  

Важливим кроком на шляху розвитку державного регулювання наукової 

діяльності було ухвалення Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 



47 

науки і техніки» від 11 липня 2001 р., який визначив правові, фінансові й 

організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки в Україні [148]. Закон визначив 

повноваження КМУ та органів виконавчої влади щодо формування 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Схвалення 

довгострокових програм наукових досліджень є необхідним для економічного 

та соціального розвитку країни та збереження наукового потенціалу.  

З метою забезпечення ефективного використання майнового комплексу 

НАН України з урахуванням її загальнодержавного статусу та необхідності 

задоволення державних і суспільних потреб 07 лютого 2002 р. Верховною 

Радою України було ухвалено Закон України «Про особливості правового 

режиму майнового комплексу Національної академії наук України». Ним були 

визначені повноваження Академії щодо списання, продажу майна, яке 

знаходиться на її балансі, передачі його з балансу на баланс та в оренду, надано 

права Академії, її організаціям бути засновниками підприємств змішаної форми 

власності, забезпечено захист нерухомого майна та земельних ділянок 

НАН України від стягнення за борги, відчуження та вилучення. Надання 

НАН України таких повноважень забезпечило правову захищеність майна 

академії, підвищило відповідальність за його використання, розширило 

джерела фінансування наукових досліджень та оновлення матеріально-

технічної бази науки. У зв’язку з цим норми законодавства щодо майнового 

комплексу НАН України поширено на майновий комплекс галузевих академій 

наук (Закон України від 29 червня 2004 р. № 1911-IV (у новій редакції). 

У Законі України «Про особливості правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх 

майнового комплексу» [146] визначаються особливості правового режиму 

діяльності НАН України, галузевих академій наук та особливості управління 

державним майном, яке закріплено за установами, організаціями та 

підприємствами, які перебувають у віданні Національної академії наук України 

та галузевих академій наук. 
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Необхідність переходу економіки на інноваційний шлях розвитку 

викликала потребу його законодавчого забезпечення. Закон України «Про 

інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 р. встановив правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в 

Україні, встановив форми стимулювання державою інноваційних процесів і 

спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним 

шляхом [132]. Закон передбачав надання фінансової підтримки суб’єктам 

інноваційної діяльності та визначав джерела такої підтримки. Однак ці норми 

так і не були реалізовані, законами про Державний бюджет на 2003, 2004 та 

2005 роки зупинялись норми щодо податкових та митних пільг. А Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 

2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» із Закону «Про 

інноваційну діяльність» виключені статті, що передбачали особливості 

оподаткування та митного регулювання інноваційних підприємств [103, с. 104]. 

У квітні 2004 року було прийнято Закон України № 1676-IV «Про 

Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій». Програма спрямована на запровадження моделі сталого 

економічного зростання вітчизняних підприємств шляхом удосконалення 

структури їх основного капіталу та інтенсивного інвестування 

високотехнологічного виробництва.  

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» від 14 вересня 2006 р. спрямований на забезпечення ефективного 

використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, 

технологічності виробництва продукції [115]. Закон визначив поняття 

трансферу технологій та встановив форми державного регулювання у сфері 

трансферу технологій і види договорів про трансфер. Ухвалення Закону було 

украй важливим для впровадження процесу комерціалізації технологій. 

Положення Закону спрямовані на одночасний захист інтересів держави, авторів 

технологій, підприємств, установ та організацій у процесі створення та передачі 

технологій. З метою активізації діяльності у сфері трансферу технологій, як 
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складової частини інноваційної діяльності в Україні у 2012 році цей Закон було 

викладено в новій редакції. Зокрема, уточнено та доповнено деякі терміни, 

визначено нові, розширено повноваження уповноваженого органу у сфері 

трансферу технологій, започатковано реєстрацію переданих технологій, що 

створені за державні кошти.  

Закон України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 р. врегулював 

правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням та 

функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів 

розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та 

інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках [136]. Згідно з 

цим Законом наукові парки створюються з метою розвитку науково-технічної 

та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій 

установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового 

потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів 

наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному 

ринках. Законом встановлені гарантії державної підтримки наукових парків, 

щодо розміщення державного замовлення, звільнення від сплати ввізного мита 

на наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання. 

У 2011 році з метою забезпечення інноваційної моделі розвитку 

економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах 

науково-технічного оновлення виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках ухвалено Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» [147]. Необхідність ухвалення цього закону була 

викликана світовими тенденціями в науково-технологічному розвитку. Законом 

було визначено стратегічні і середньострокові пріоритетні напрями 

інноваційного розвитку суспільства, реалізація яких має здійснюватися за 

безпосередньої участі вітчизняної науки на основі нових наукових розробок і 

технологій.  
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У цей період також відбулися зміни в структурі органів державної влади. 

Указом Президента «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» від 09 рудня 2010 р. № 1085/2010 утворені Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, як центральний орган виконавчої влади основними 

завданнями якого є формування та забезпечення реалізації державної політики 

у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності та 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України для 

реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності. 28 лютого 2013 р. внесені зміни до згаданого Указу, 

якими утворене Міністерство освіти і науки України. 

У 2014 році Уряд реорганізував Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації, створивши центральний орган виконавчої влади з 

реалізації політики у сфері електронного урядування – Державну службу з 

питань електронного урядування. Відповідна постанова Кабінету Міністрів 

України прийнята 04 червня 2014 р. Згідно з постановою, Міністерство освіти і 

науки України є правонаступником прав та обов’язків Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації, Міністерству освіти і науки 

повернуті повноваження в управлінні наукою.  

Головною новелою в сучасному законодавстві України, яке регулює 

відносини у сфері вищої освіти є Закон України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 р., який встановлює основні принципи правового та 

організаційного функціонування системи вищої освіти, зокрема принципи 

автономії вищого навчального закладу, поєднання освіти з наукою і 

виробництвом [202, с. 35]. Поєднання вищої освіти і науки є умовою 

модернізації системи освіти. Наукова діяльність навчальних закладів має 

забезпечувати відповідність змісту освіти сучасним досягненням у галузі науки, 

техніки і культури. Вища освіта є основою людського розвитку та прогресу 

суспільства, вона забезпечує індивідуальний розвиток особистості, 

майбутнього фахівця, формує інтелектуальний, духовний та виробничий 
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потенціал держави, виступає стратегічним ресурсом соціально-економічного і 

культурного розвитку суспільства [176, с. 112]. 

Основні зміни в законодавстві про вищу освіту полягали у наступному. 

По-перше, створено дієву систему стримувань та противаг у сфері управління 

вищим навчальним закладом. Така система є синергією між державою, 

керівником, вченою радою, органами громадського самоврядування, 

громадськими організаціями, бізнесом. По-друге, посилено зв’язки вищої 

освіти, науки та інновації з науковими установами та високотехнологічними 

виробництвами. По-третє, запроваджено механізми захисту та управління 

інтелектуальної власності, отриманої в результаті діяльності вищих навчальних 

закладів і наукових установ. По-четверте, принципово важливим є надання 

широких автономій вищим навчальним закладам. Так, відповідно до нового 

Закону «Про вищу освіту» автономія вищих навчальних закладів реалізується 

шляхом створення умов для забезпечення самостійності в прийнятті рішень 

вищими навчальними закладами щодо освітньо-наукового, інноваційного, 

організаційного, кадрового, економічного напрямів діяльності та розвитку 

академічних свобод. По-п’яте, удосконалено майнові відносини у сфері вищої 

освіти, зокрема щодо формування матеріально-технічної бази (передача 

засновниками майна вищим навчальним закладам на праві господарського 

відання) [105]. 

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана 

однією із провідних галузей розвитку суспільства. Основною метою державної 

політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та 

організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних 

цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. 

Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти 

забезпечуються шляхом: гармонійної взаємодії національних систем освіти, 

науки, бізнесу та держави з метою забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку держави; підвищення якості вищої освіти та 
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забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти; розвитку автономії вищих 

навчальних закладів та академічної свободи; забезпечення розвитку наукової 

діяльності вищих навчальних закладів.  

Новий Закон України «Про вищу освіту» має значні переваги, чітко ви-

значивши основи наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у 

вищих навчальних закладах, що дасть змогу підвищити рівень здобуття нових 

наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх 

спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних 

технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного 

розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу [109, с. 134]. 

27 червня 2015 р. Верховною Радою України було прийнято Закон «Про 

ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України 

у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з 

досліджень та інновацій (2014–2020)». Таким чином, Україна стала 

асоційованим членом цієї програми, що дозволяє розширити можливості участі 

українських науково-дослідних організацій та університетів у сфері 

європейських наукових досліджень і сприяє всебічному розвитку партнерських 

взаємовідносин між Україною та ЄС, а українським ученим спільно з 

європейськими партнерами на рівних брати участь у її реалізації. Завдяки 

статусу асоційованого члена програми «Горизонт 2020» Україна отримала 

доступ до інструментів фінансування малих і середніх підприємств, а також до 

так званого risk finance для підтримки найбільш сміливих підприємницьких 

ідей. Участь у програмі та виграні гранти на реалізацію дослідницьких проектів 

дають можливість українській науці та економіці вийти на міжнародний рівень, 

значно підвищити інноваційність економіки. Участь у Європейських наукових 

програмах свідчить про початок нового етапу національної наукової 

політики [95, с. 10]. У зв’язку з цим постала проблема вдосконалення 

законодавчих та інших нормативних актів у сфері наукової та науково-

технічної діяльності з метою створення правової бази, відповідної стану 



53 

розвитку суспільства і науки. Система управління наукою потребувала 

невідкладної реформи.  

Історично сформовані механізми організації та фінансування науки не 

могли залишатися незмінними, та вимагалося сприяння держави у переході від 

практично повністю державної науки до утворення нових форм, джерел 

фінансування та організації наукової діяльності. Таким чином, у зв’язку із 

ускладненням об’єкта управління, необхідно було розробити такі підходи та 

міри, які підтримують розвиток науки, утворюють умови для реалізації прав 

особи на свободу наукової творчості та, одночасно, стимулюють віддачу 

відповідних матеріально-ресурсних, кадрових та інших капіталовкладень [80, 

с. 90]. Крім того, у зв’язку з ускладненням об’єкта управління, у якому 

з’явилися ринкові елементи, необхідно було розробити підходи та заходи, які 

підтримують розвиток науки й одночасно створюють умови для підвищення її 

економічної віддачі [208]. 

У проголошеній Президентом України Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» розвиткові вітчизняного наукового потенціалу відведено 

значну роль. Наука має стати одним з основних елементів вирішення 

масштабних завдань модернізації країни, забезпечення необхідної 

обороноздатності і національної безпеки. Реформа наукової сфери передбачає 

комплекс структурних перетворень системи організації та функціонування 

науки в Україні, які стосуються академічних та галузевих наукових інституцій і 

установ вищої освіти.  

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:  

– удосконалення правової бази розвитку науки на інноваційній основі; 

– реорганізація (реструктуризація) науки та підвищення ефективності 

наукових досліджень; 

– проведення аудиту наукових установ та атестації вчених; 

– нарощування обсягів фінансування науки; 

– збалансування підходу до базового та конкурсного фінансування; 
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– створення системи визначення пріоритетних напрямів та координації 

досліджень; 

– вдосконалення матеріально-технічної бази та інформаційного 

забезпечення; 

– інтеграція науки і освіти; 

– комерціалізація діяльності наукових установ; 

– створення системи стимулювання інноваційної діяльності; 

– забезпечення зміни поколінь в науці; 

– зміцнення кадрового потенціалу; 

– досягнення необхідного рівня матеріального забезпечення і соціального 

захисту співробітників науково-технічної сфери; 

– інтеграція у світову науку. 

Наслідком реформування вітчизняної науки має стати створення 

ефективної системи взаємодії «наука – освіта – економіка – інновації» [162]. 

02 липня 2014 року у Верховній Раді України відбулися парламентські 

слухання на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та 

науково-технічної сфери держави». Постановою Верховної Ради України від 

11 лютого 2015 р. № 182-VIII було схвалено відповідні рекомендації цих 

парламентських слухань. У Постанові зазначається, що в сучасних умовах 

наука та науково-технічна сфера відіграють визначальну роль у ефективному 

розвитку економік передових країн світу та якісному покращенні життя 

громадян. Стрімко зростає наукоємність ВВП, збільшується кількість зайнятих 

у науково-технічній сфері, нарощуються кошти на її фінансове та ресурсне 

забезпечення. Світовий ринок наукоємної продукції зростає в 2–2,5 рази 

швидше порівняно з темпами росту світової економіки. В Україні за роки 

незалежності наука втратила функції впливу на соціально-економічний 

розвиток держави, до критичного рівня знизився показник вітчизняного 

науково-технічного потенціалу, що стало загрозою національній безпеці 

України. Критичний стан вітчизняної науково-технічної сфери значною мірою 

зумовлено відсутністю ефективної системи державного управління наукою, яка 
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відповідально відстоювала б дотримання вимог законодавства та сучасні 

потреби розвитку вітчизняної науки, забезпечувала її взаємодію з 

виробництвом, здійснювала необхідну координацію наукових досліджень і 

розробок [151]. 

26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», який визначив правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності, створив умови для провадження наукової і 

науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. 

Закон набув чинності у січні 2016 року і визначив: правовий статус суб’єктів 

науково і науково-технічної діяльності, державні гарантії соціально-правового 

статусу вчених, наукових працівників, повноваження суб’єктів державного 

регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, основні цілі та 

напрями державної політики у сфері науковій і науково-технічної діяльності, 

основні принципи державного регулювання, фінансове забезпечення наукової і 

науково-технічної діяльності. Закон передбачив низку новацій, пов’язаних з 

розвитком грантової системи фінансування наукових досліджень, 

унормуванням процедури виборів та призначення керівників наукових установ, 

введенням ряду обов’язкових вимог до статутів НАН України і національних 

галузевих академій наук та багатьма іншими питаннями. Закон містить ряд 

новел щодо правового регулювання трудових правовідносин з науковими 

працівниками, правового статусу та розширення прав наукових установ, 

запровадження нових організаційних форм та елементів інфраструктури 

наукової і науково-технічної діяльності, соціального захисту наукових 

працівників, підтримки молодих учених, фінансування наукової сфери, 

зокрема, в частині розширення системи грантового фінансування наукових і 

науково-технічних проектів тощо [100].  

Аналіз основних положень Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» дає можливість зробити висновок щодо поступального 
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розвитку нормативно-правового забезпечення вітчизняної науково-освітньої 

галузі відповідно до світових стандартів. Слід погодитись з думкою, що які б 

закони не приймалися, їх цінність буде мінімальною, якщо вони не будуть 

виконуватись усіма, якщо не існуватиме реальних механізмів дотримання 

чинного законодавства [9, с. 109]. 

В юридичній літературі пропонується поділ нормативно-правових актів, 

які регулюють наукову та науково-технічну діяльність на ті, які безпосередньо 

впливають на таку діяльність, та ті, які впливають на неї опосередковано [41, 

с. 23]. У зв’язку з цим, варто зазначити, що крім вищезгаданих, були прийняті 

такі важливі для регулювання наукової та науково-технічної діяльності закони: 

«Про космічну діяльність» (1996 р.) [135], «Про Національну програму 

інформатизації» (1998 р.) [141], «Про державне прогнозування і розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» (2000 р.) [114], «Про 

державну підтримку малого підприємництва» (2000 р.) [117], «Про 

стандартизацію» (2001 р.) [154], «Про Загальнодержавну (Національну) 

космічну програму України на 2003–2007 роки» (2002 р.) [118], «Про 

ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про 

наукове і технологічне співробітництво» (2002 р.) [150], «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (2003 р.) [119], «Про 

державні цільові програми» (2004 р.) [116]. Прийнято Бюджетний кодекс 

України (2001 р.) [22], Митний кодекс (2002 р.) [78], Господарський кодекс 

(2003 р.) [30] та Цивільний кодекс (2003 р.) [200]. 

Таким чином, протягом існування незалежної української держави в 

Україні створена законодавча база у сфері науки і науково-технічної діяльності. 

Українське законодавство про науку протягом свого становлення розвивалось 

та частково оновлювалось на потребу часу. Як правильно зазначає 

А. О. Селіванов, дбати про науку неможливо без досконалих законів [173, 

с. 190].  

В Україні загалом сформована нормативно-правова основа наукової 

діяльності та її державного регулювання. Вона базується на Конституції 
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України та складається із законів України, Постанов Верховної Ради України, 

указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

Наказів МОН України, інших підзаконних нормативних актів, прийнятих в 

межах повноважень та відповідно до Конституції України і законів України. 

Важливу роль відіграють Кодекси та чинні міжнародні договори України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Правова база регулювання наукової та науково-технічної діяльності – це 

система нормативно-правових актів спрямованих на впорядкування суспільних 

відносин у сфері науки в Україні. Становлення законодавства розглянуто в 

історичному розвитку з урахуванням впливу на цей процес соціально-

політичних та економічних чинників. Розвиток суспільства і держави на певних 

етапах активізував нормативну діяльність, зокрема і у сфері регулювання 

науки. 

Аналіз формування сучасної правової бази державного регулювання у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності, дозволяє виділити три періоди 

становлення та розвитку відповідного законодавства. Перший – з 1991 року – 

період становлення національного законодавства: ухвалення закону «Про 

основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», 

законів «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну 

експертизу», Указів Президента про державну підтримку наукової діяльності 

Академії наук. Другий – з 1996 року – формування законодавства на основі 

Конституції України, прийняття у новій редакції Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність». Ухвалення законів, спрямованих на перехід 

економіки на інноваційний шлях розвитку, врегулювання діяльності наукових і 

технологічних парків, державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій. Третій, пов’язаний з суспільними та політичними змінами 2013–

2014 років, які спричинили реформи у різних сферах, у тому числі й у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності. Ухвалені нові редакції законів «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту», триває 

формування нової системи державного регулювання наукової сфери. Закон 
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України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій редакції 

передбачає створення низки органів та інших суб’єктів державного 

регулювання наукової та науково-технічної діяльності, які раніше не мали 

аналогів в Україні. 

Реорганізація органу державного регулювання та управління науковою та 

науково-технічною сферою за роки незалежності України відбувалася декілька 

разів: у 1991–1992 роках існував Комітет по науково-технічному прогресу; у 

1992–1995 роках – Державний комітет з питань науки і технологій; у 1995–

1996 роках – Державний комітет з питань науки, техніки та промислової 

політики; у 1996–1998 роках – Міністерство у справах науки і технологій; у 

1998–2000 роках – Державний комітет з питань науки та інтелектуальної 

власності; у 2000–2011 роках – Міністерство освіти та науки; у 2011–

2013 роках – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту та Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформації України, з 2013 року – 

Міністерство освіти і науки України.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Визначальна роль науки у формуванні постіндустріального 

суспільства, забезпеченні конкурентоспроможності економіки обумовлює 

необхідність пріоритетної підтримки з боку держави наукової і науково-

технічної діяльності. Відносна самостійність цієї діяльності та її значення у 

сучасному суспільному житті обумовлюють їх особливу роль.  

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, пошук шляхів їх застосування, основними видами якої 

є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науково-технічна 

діяльність – наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових 

знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та 

гуманітарних проблем. Особливість наукової діяльності як об’єкта державного 
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регулювання визначається саме тим, що це самостійна та творча діяльність яка 

повинна бути врегульована. 

2. Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і докторанти, 

інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші 

юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові 

підрозділи та громадські наукові організації.  

Роль держави у регулюванні діяльності суб’єктів наукової діяльності 

полягає у гарантуванні їх статусу, створенні правових механізмів та 

організаційних заходів забезпечення самоврядності.  

3. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності 

пропонується розглядати як сукупність правових та організаційних засобів, за 

допомогою яких держава впливає на наукову сферу, створюючи сприятливі 

умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності.  

Метою державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності 

є забезпечення прогресу суспільства, створення сприятливих умов для 

подальшого економічного росту, підвищення рівня конкурентоспроможності 

країни, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального 

зростання. 

Вплив держави на наукову діяльність здійснюється шляхом державного 

регулювання, яке здійснюються суб’єктами регулювання за допомогою 

визначених засобів.  

4. Встановлено, що державний вплив на наукову діяльність має бути 

досить значним, однак він має відбуватись не шляхом адміністративних 

обмежень чи адміністративного тиску, а шляхом державного регулювання. Не 

диктат у його різноманітних формах, а регулювання, контроль, координація, 

прогнозування.  

За метою і завданнями основними функціями держави у сфері науки є: 

врегулювання відносин, пов’язаних з науковою і науково-технічною діяльністю та 

створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC&x=0&y=0#w15
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їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя; 

примноження національного багатства на основі використання наукових та 

науково-технічних досягнень; створення умов для досягнення високого рівня життя 

кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку 

через використання сучасних досягнень науки і техніки.  

5. Доведено, що найсуттєвіший вплив держави на наукову та науково-

технічну діяльність відбувається шляхом створення уповноваженими 

суб’єктами нормативно-правової бази цієї діяльності. 

Становлення законодавства відбувалося з урахуванням впливу на цей 

процес соціально-політичних та економічних чинників, що дає можливість 

виділити три періоди становлення та розвитку сучасної правової бази 

державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Перший, з 1991 року – період становлення національного законодавства: 

ухвалення закону «Про основи державної політики у сфері науки і науково-

технічної діяльності», законів «Про науково-технічну інформацію», «Про 

наукову і науково-технічну експертизу», Указів Президента про державну 

підтримку наукової діяльності Академії наук. Другий, з 1996 року – 

формування законодавства на основі Конституції України, прийняття у новій 

редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Ухвалення законів, спрямованих на перехід економіки на інноваційний шлях 

розвитку, врегулювання діяльності наукових і технологічних парків, державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Третій, пов’язаний з 

суспільними та політичними змінами 2013–2014 років, які спричинили реформи 

у різних сферах, у тому числі й у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Ухвалені нові редакції законів «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 

«Про вищу освіту», триває формування нової системи державного регулювання 

наукової сфери. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 

новій редакції передбачає створення низки органів та інших суб’єктів 

державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності, які раніше 

не мали аналогів в Україні. 
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6. Необхідність розвитку суспільних відносин у галузі наукової та 

науково-технічної діяльності закріплюється в законодавстві. В нормативно-

правових актах основним принципом наукової політики проголошується 

визнання науки як соціально значимої галузі, а підтримка науки визначається 

пріоритетним державним завданням. Законодавство України у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності постійно розвивається та оновлюється, не лише 

через потребу вдосконалення правових норм, а й через розвиток суспільних 

відносин, який зумовлює зміни в правовому регулюванні. Досконалість, 

повнота і внутрішня узгодженість правової бази є основою ефективної наукової 

політики.  
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Загальна характеристика правового статусу суб’єктів державного 

регулювання наукової і науково-технічної діяльності 

 

Ефективність державного регулювання та управління в тій чи іншій сфері 

залежить від якості і повноти законодавства та чітко побудованої системи 

органів виконавчої влади та інших суб’єктів, які є фактичними виконавцями 

державної політики. Від розподілу повноважень між ними та організації їх 

діяльності також залежать результати та ефективність здійснення державного 

регулювання у певній сфері суспільних відносин. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає 

повноваження суб’єктів державного регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності. З ухваленням цього Закону законодавче регулювання 

організаційних, структурних, компетенційних змін у системі суб’єктів 

регулювання отримало свій подальший розвиток. Суб’єктами державного 

регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності є Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральний орган 

виконавчої влади у сфері науки і технологій, інші суб’єкти в межах своїх 

повноважень. Успішна діяльність держави тісно пов’язана з роботою всіх ланок 

державного апарату як сукупності органів, що здійснюють різноманітні функції 

держави [175, с. 119]. 

Основною формою державного регулювання у сфері наукової і науково-

технічної діяльності є ухвалення законів та видання (прийняття) інших 

нормативно-правових актів. Згідно статті 92 Конституції України законами 

України мають регламентуватися найважливіші суспільні та державні 

інститути. Верховна Рада України визначена в статті 75 Конституції 

парламентом – єдиним органом законодавчої влади в Україні. Реалізація права 
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законодавчої ініціативи і права вето забезпечує участь відповідних органів у 

здійсненні парламентської функції законотворчості [56]. 

Установча функція парламенту тісно пов’язана з його програмною 

діяльністю щодо законодавчого затвердження деталізованих планів подальшої 

розбудови державотворення та правотворення, розвитку різних сфер 

державного та суспільного життя на середньо- та довгострокову 

перспективу [57]. До повноважень Верховної Ради України, зокрема, віднесено 

затвердження загальнодержавних програм науково-технічного розвитку. До 

ключових повноважень парламенту відноситься також щорічне визначення 

обсягу фінансування за рахунок державного бюджету наукової і науково-

технічної діяльності у законі України про Державний бюджет. Верховна Рада 

України затверджує основні засади і напрями державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності; затверджує пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки. Крім того, пункт 13 статті 85 Конституції України 

серед повноважень Верховної Ради України визначає здійснення контролю за 

діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та закону.  

Реалізацію парламентом його функцій забезпечують комітети – органи 

Верховної Ради України, які утворюється з числа народних депутатів України 

для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 

України. Питання науки, науково-технічної діяльності, правового статусу та 

соціального захисту наукових і науково-педагогічних працівників, інноваційної 

діяльності, засад здійснення наукових і науково-технічних експертиз 

відносяться до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти.  

Президент як глава держави і гарант її державного суверенітету, гарант 

прав і свобод людини і громадянина сприяє розвитку науки з метою 

забезпечення технологічного зростання, добробуту громадян та 

інтелектуального розвитку нації. Президент України діє у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності відповідно до Конституції та законодавства 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2?text=%ED%E0%F3%EA#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України. Правовий статус Президента України як Глави держави зумовлений 

його повноваженнями щодо кожної з гілок влади [3, с. 38]. 

З метою створення законодавчої бази наукової діяльності Президент 

України має діяти, використовуючи свої повноваження у законодавчій сфері, 

зокрема через застосування права законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції 

України) шляхом внесення до Верховної Ради України законопроектів або 

пропозицій щодо прийняття законів, зокрема спрямованих на розвиток наукової 

та науково-технічної діяльності.  

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на 

території України (ч. 3 ст. 106 Конституції України). Важливе значення для 

розвитку науки мають, зокрема, укази Президента щодо державної підтримки 

НАН України, підтримки молодих учених. Крім того, «діє конституційний 

механізм розподілу прерогатив у галузі управління, який зв’язує Президента з 

різними ланками державного апарату. Для забезпечення конституційного 

порядку, нормального функціонування держави існує структурована, 

багаторівнева, ієрархічна система органів виконавчої і судової влади. Вони 

наділені відповідною юрисдикцією, мають свій предмет ведення і реалізують 

повноваження через визначені законодавством процедурні рамки та 

технології» [192]. Президент України також нагороджує державними 

нагородами – орденами, медалями, присвоює почесні звання, зокрема, 

«Заслужений діяч науки і техніки України», присуджує Державну премію 

України в галузі науки і техніки. Крім того, Президент встановлює 

президентські відзнаки та нагороджує ними, призначає державні стипендії, а 

також присуджує щорічні премії та надає стипендії молодим ученим. 

Повноваження Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією 

та законами України, зокрема, основні функції Уряду України визначені 

статтею 116 Конституції України. Відповідно до пунктів 3 та 4 статті 116 

Основного Закону України Кабінет Міністрів України, зокрема, забезпечує 

здійснення економічної політики у сфері освіти, науки і культури, розробляє і 
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здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і 

культурного розвитку України [56]. 

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) як вищий орган у системі органів 

виконавчої влади, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади. Необхідно зауважити, що відповідно до статті 20 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» повноваження Уряду переважно 

мають спрямовуючий (забезпечувальний) та координуючий зміст. Як вірно 

наголошує В. П. Нагребельний, правовий статус Кабінету Міністрів України як 

вищого органу в системі органів виконавчої влади передбачає ефективні 

чинники впливу на інші органи виконавчої влади [86, с. 138]. Кабінет Міністрів 

України (Уряд України) здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів. КМУ в межах своєї 

компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до 

виконання. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну 

відповідальність за результати діяльності КМУ як колегіального органу 

виконавчої влади та особисто несуть відповідальність за стан справ у 

доручених їм сферах державного управління [133]. У сфері регулювання 

наукової діяльності Уряд України взаємодіє з Верховною Радою України через 

право законодавчої ініціативи, через розробку і здійснення загальнодержавних 

програм економічного, науково-технічного розвитку, які затверджуються 

Верховною Радою України. 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» КМУ забезпечує реалізацію державної науково-технічної політики, 

подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки, забезпечує розроблення і виконання державних цільових наукових і 

науково-технічних програм, затверджує ці програми. Кабінет Міністрів України 

затверджує Положення про Національну раду України з питань розвитку науки 

і технологій та її персональний склад, розглядає рекомендації Національної 



66 

ради України з питань розвитку науки і технологій та приймає за ними рішення, 

затверджує Голову Національного фонду досліджень України та порядок 

формування та використання коштів Національного фонду досліджень. До 

повноважень КМУ належить заснування грантів та премій Кабінету Міністрів 

України у сфері наукової і науково-технічної діяльності та визначення порядку 

їх надання [138]. 

Таким чином, Конституцією і законодавством України визначені загальні, 

спрямовуючі повноваження Кабінету Міністрів України, щодо забезпечення 

проведення державної науково-технічної політики, спрямування, координації та 

контролю за діяльністю центральних органів виконавчої влади і місцевих 

державних адміністрацій, розвитку і зміцнення науково-технічного потенціалу 

держави, розробки і здійснення державних наукових і науково-технічних 

програм, вжиття заходів з метою вдосконалення державного регулювання та 

управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Деякі повноваження здійснюють безпосередній вплив на інші суб’єкти 

державного регулювання, такі як затвердження Положення про Національну 

раду з питань розвитку науки і технологій, затвердження Голови Національного 

фонду досліджень. Кабінет Міністрів України у сфері наукової і науково-

технічної діяльності забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої 

влади з Національної радою України з питань розвитку науки і технологій. 

Крім того, Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра 

України утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади (далі – ЦОВВ). Систему центральних 

органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні 

органи виконавчої влади. Міністерство є центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи 

декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої 

покладено на КМУ Конституцією та законами України. Міністерства – це не 

звичайний різновид ЦОВВ, а особливі органи, які суттєво відрізняються від 

інших груп ЦОВВ. Найпринциповіша відмінність міністерств полягає у тому, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17?nreg=3166-17&find=1&text=%F3%F2%E2%EE%F0&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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що лише їх керівники – міністри – є членами Кабінету Міністрів. Відтак, 

міністерства виступають своєрідним функціональним «продовженням уряду» і 

повинні займатися, головним чином, розробленням і організацією 

впровадження політики, що і є пріоритетним завданням будь-якого уряду [1, 

с. 169]. Основними завданнями міністерства є: забезпечення нормативно-

правового регулювання у відповідній сфері; визначення пріоритетних напрямів 

розвитку; інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної 

політики; узагальнення практики застосування законодавства, розроблення 

пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку 

проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України на розгляд Президентові України та КМУ [158].  

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій. Згідно статті 92 

Конституції України виключно законами України визначаються «організація і 

діяльність органів виконавчої влади» (п. 12). Повноваження Міністерство 

освіти і науки України (далі – МОН або Міністерство) визначені статтею 42 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».  

Міністерство освіти і науки України розробляє засади наукового і 

науково-технічного розвитку України та подає відповідні пропозиції Кабінету 

Міністрів України і Президенту України, координує реалізацію іншими 

центральними органами виконавчої влади, НАН України та національними 

галузевими академіями наук державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності. Міністерство взаємодіє з Національною радою України з 

питань розвитку науки і технологій. МОН спільно з Радою розробляє 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, формує тематику державного 

замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та 

науково-технічну продукцію та вносить відповідні пропозиції на розгляд КМУ. 
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До ключових повноважень МОН належить здійснення керівництва 

системою державної атестації наукових установ та здійснення державної 

атестації наукової діяльності вищих навчальних закладів. МОН України 

здійснює державний вплив на наукову діяльність шляхом забезпечення розвиту 

загальнодержавної системи науково-технічної інформації; здійснення 

керівництва системою наукової і науково-технічної експертизи. Важливим 

напрямом діяльності органів державного регулювання у сфері науки є 

налагодження міжнародного співробітництва. До повноважень Міністерства 

освіти і науки України належить забезпечення інтеграції вітчизняної науки у 

світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір із 

збереженням і захистом національних пріоритетів, координація міжнародного 

науково-технічного співробітництва, забезпечення дотримання і виконання 

зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що 

належать до його компетенції, забезпечення виконання зобов’язань, що 

випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності. Крім того, МОН забезпечує реалізацію 

міжнародних науково-технічних програм і проектів відповідно до міжнародних 

договорів, розробляє проекти міждержавних програм для забезпечення 

виконання укладених міжнародних договорів у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, укладає міжнародні договори про співробітництво у цій 

сфері. 

Міністерство взаємодіє в установленому порядку з іншими державними 

органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом 

України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними 

органами, утвореними КМУ, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та 

організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і 

міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та 

організаціями. 
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Міністерство освіти і науки України здійснює свою діяльність відповідно 

до Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. В межах своїх 

повноважень по формуванню та реалізації державної політики у сфері наукової 

і науково-технічної діяльності МОН видає накази, організовує та контролює їх 

виконання. Накази МОН є обов’язковими для виконання центральними 

органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими 

держадміністраціями, органами влади АРК, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями та 

громадянами [124]. Основними структурними підрозділами центрального 

апарату Міністерства освіти і науки України, які забезпечують здійснення 

функцій Міністерства саме у сфері наукової і науково-технічної діяльності є 

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування, Департамент 

науково-технічного розвитку, який відповідає за організацію та забезпечення 

виконання функцій Міністерства щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності. За 

інформацією з офіційного сайту МОН, головним завданням Департаменту 

інноваційної діяльності та трансферу технологій є створення сприятливого 

середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

Крім того, важливі функції виконує Департамент правового забезпечення. який 

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з 

питань, що належать до компетенції Міністерства та Управління міжнародного 

співробітництва, що відповідає за зовнішні наукові зв’язки, координує 

міжнародну взаємодію Міністерства з іноземними державами, міжнародними 

організаціями та Європейським союзом. Переважна більшість структурних 

підрозділів МОН України забезпечують виконання завдань, покладених на 

Міністерство у сфері освіти. 

Слід зазначити, що більшість повноважень МОН України, визначених 

Положенням про Міністерство, стосуються формування і реалізації державної 

політики у сфері освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої.  
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Державне регулювання науки і освіти, на нашу думку, має свої 

відмінності з огляду на те, що наука створює нові знання, а освіта відтворює і 

передає знання. Наукова складова принципово відрізняє навчання у вищих 

навчальних закладах від навчання у загальноосвітніх закладах. З урахуванням 

особливості науки як об’єкта державного регулювання, її взаємозв’язку з 

вищою освітою, логічним, на наш погляд, було б функціонування поряд з 

Міністерством освіти України окремого Міністерства науки і вищої освіти як 

головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах науки та вищої 

освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу 

(передачі) технологій.  

Для підвищення ефективності державного регулювання наукової та 

науково-технічної діяльності доцільним є створення Міністерства науки і вищої 

освіти України на основі реорганізації існуючого Міністерства освіти і науки 

України, залишивши за останнім управлінські функції виключно у сфері освіти. 

Здійснення державної політики у вказаних сферах одним органом 

забезпечить ефективне виконання завдань, покладених на Міністерство, 

зокрема, щодо розроблення засад та здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу, застосування 

ефективних засобів державного регулювання, формування стратегічних 

напрямів розвитку вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, 

реалізація державної політики щодо підготовки наукових і науково-технічних 

кадрів. 

Особлива роль у державному регулюванні наукової та науково-технічної 

діяльності належить Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

(далі – Мінекономрозвитку), Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), 

Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України (далі – 

МЗС). Так, до основних завдань Мінекономрозвитку, відповідно до Положення 

про нього належить забезпечення формування та реалізація державної політики 

економічного і соціального розвитку; державного замовлення на підготовку 
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фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів. Мінекономрозвитку бере участь у 

розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної 

політики; підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового 

спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, 

управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі 

економіки [110]. 

Мінфін як головний орган у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну 

політику, здійснює державне регулювання у сфері науки через фінансування 

наукових досліджень. Крім того, Міністерство фінансів організовує наукову, 

науково-технічну, інвестиційну, діяльність, пропагування досягнень і 

передового досвіду, у сферах, віднесених до відання Мінфіну; погоджує 

кошториси президій національних академій наук [125]. 

До повноважень Міністерства юстиції України як головного органу у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну правову політику, належить реєстрації статутів Національної 

академії наук та національних галузевих академій наук [126]. 

Одним із основних завдань Міністерства закордонних справ є проведення 

зовнішньополітичного курсу України, спрямованого, зокрема, на розвиток 

наукових зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями. МЗС 

відповідно до покладених на нього завдань сприяє розвитку міжнародного 

освітнього та науково-технічного співробітництва України, співпраці у 

високотехнологічних галузях, трансферу технологій, захисту прав 

інтелектуальної власності [123]. 

Управління наукою на галузевому рівні здійснюють міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, які на основі Конституції та законодавства 

України спільно з МОН визначають напрями розвитку наукового і науково-

технологічного потенціалу відповідних галузей, спрямовують і контролюють 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF?nreg=459-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF?nreg=459-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF?nreg=459-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF?nreg=459-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/page?text=%ED%E0%F3%EA#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/page?text=%ED%E0%F3%EA#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF?nreg=375-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF?nreg=228-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF?nreg=228-2014-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF?nreg=281-2016-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF?nreg=281-2016-%EF&find=1&text=%ED%E0%F3%EA&x=0&y=0#w13
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діяльність наукових установ, що належать до сфери їх управління, розробляють 

програми науково-технічного розвитку відповідних галузей та заходи з їх 

виконання, організують виконання програм. Інші ЦОВВ залучають наукові 

установи та вищі навчальні заклади до розв’язання проблем науково-технічного 

розвитку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм 

і державного замовлення та сприяють розробленню, освоєнню та виробництву 

сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових 

високоефективних технологій, устаткування, матеріалів. 

Центральні органи виконавчої влади мають діяти виключно на основі 

закону і з максимальною прозорістю приймати й реалізовувати управлінські 

рішення. Ефективне функціонування системи органів виконавчої влади 

залежить від стабільності та прогнозованості відносин між органами. У цих 

відносинах реалізуються повноваження органів виконавчої влади [34, с. 264].  

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 

влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності визначені статтею 44 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо наукової 

та науково-технічної діяльності відповідно до їх компетенції: забезпечують 

виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм; 

організовують розроблення та виконання регіональних (територіальних) 

програм науково-технічного розвитку; сприяють розвитку інфраструктури 

наукової та науково-технічної діяльності регіону; залучають відповідні наукові 

установи (за їх згодою) до розв’язання проблем науково-технічного розвитку 

регіону.  

Місцеві державні адміністрації реалізують державну політику в галузі 

науки на місцевому рівні, сприяють розвитку науки і техніки [142]. Структурні 

підрозділи з питань науки утворюються в обласних, Київській та 

Севастопольській міських державних адміністраціях [121]. До їх основних 
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повноважень належить забезпечення реалізації державної політики у сфері 

наукової, науково-технічної діяльності на відповідних територіях та 

координації діяльності наукових установ, що належать до сфери управління 

місцевих державних адміністрацій. В контексті децентралізації влади 

регіональні наукові центри НАН України мають відігравати координаційну 

роль у науково-технічному розвитку регіонів, з метою сприяння підвищенню 

ролі науки у розробленні та реалізації ефективної державної регіональної 

політики. 

Значну роль у регулюванні наукової та науково-технічної діяльності 

відіграють консультативно-дорадчі суб’єкти. Консультативно-дорадчі органи 

створюються для належного забезпечення виконання функцій регулювання, 

формування і реалізації державної політики в сфері науки. Їх діяльність сприяє 

демократичному механізму взаємодії органів державної влади та наукової 

громади. Розбудова національної системи науки, підняття її престижу, 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку багато в чому 

залежить від налагодження дієвої співпраці між органами державної влади та 

науковою громадськістю [107, с. 53]. 

Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх 

повноважень утворює Національну раду України з питань розвитку науки і 

технологій. Особливості діяльності Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій визначаються Законом України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». Відповідно до Закону Національна рада України 

з питань розвитку науки і технологій є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом, що утворюється при Кабінетові Міністрів України з метою 

забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, 

органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та 

реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності.  

Статтею 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

визначається статус ради, її основні функції, принципи роботи [138]. До 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w121
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w29
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основних функцій Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій належить підготовка та подання Кабінетові Міністрів України 

пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, щодо визначення пріоритетів розвитку науки і 

техніки та заходів з їх реалізації, щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий 

науковий простір та Європейський дослідницький простір, щодо засад 

функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових 

наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації 

наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. 

Крім того, рада надає висновки щодо проектів концепцій державних цільових 

наукових та науково-технічних програм та проектів таких програм, надає КМУ 

рекомендації щодо формування державного бюджету та заслуховує та оцінює 

звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та 

науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та 

розробок, про стан використання коштів та отримані результати і внесення 

пропозицій за результатами їх розгляду. Національна рада України з питань 

розвитку науки і технологій готує та оприлюднює щорічну доповіді про стан та 

перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності України, 

а також про стан виконання Україною пріоритетів Європейського 

дослідницького простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на 

наступний рік. 

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій 

складається з Наукового та Адміністративного комітетів. З огляду на 

важливість завдань Національної ради, закон ставить високі вимоги до її членів. 

Склад Наукового комітету формується із 24 вчених, які представляють наукову 

спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну 

наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Склад Наукового 

комітету має бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і 

незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту. Членами 

Наукового комітету не можуть бути керівники наукових установ та організацій, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%E0%F2%E5%F1%F2%E0%F6#w16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w121
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w29
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вищих навчальних закладів. Кожні два роки має відбуватися оновлення не 

менше половини персонального складу Наукового комітету. Члени Наукового 

комітету обираються Ідентифікаційним комітетом з питань науки, 

персональний склад якого формується на конкурсній основі з вітчизняних та 

іноземних вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову 

репутацію та довіру в науковому середовищі. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 липня 2016 р. № 410 «Про утворення Ідентифікаційного 

комітету з питань науки» утворено Ідентифікаційний комітет з питань науки та 

затверджено Положення про цей комітет. А Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 670-р затверджено склад 

Ідентифікаційного комітету с питань науки. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1042 затверджене Положення про конкурс 

щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку 

науки і технологій. Це Положення визначає процедуру обрання членів 

Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій [120]. Адміністративний комітет – це робочий колегіальний орган 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, персональний 

склад якого у кількості 24 осіб призначається Кабінетом Міністрів України. 

Сформування Наукового комітету з передових представників наукової 

спільноти, а Адміністративного – з представників центральних органів 

виконавчої влади, академій наук, університетів, інноваційних структур дасть 

змогу Національній раді України з питань розвитку науки і технологій 

ефективно здійснювати поставлені перед нею завдання.  

До найважливіших функцій Наукового комітету належить провадження 

експертизи нормативно-правових актів КМУ та центральних органів 

виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної 

політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надання відповідних 

рекомендацій. Крім того, Науковий комітет розглядає проекти документів, 

розроблені робочими групами з питань, що належать до компетенції 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, та приймає 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7#w15
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щодо них рішення, які вносяться на розгляд Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій; виконує функції наглядової ради 

Національного фонду досліджень України. 

Основною формою роботи Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій є спільне засідання Наукового та Адміністративного 

комітетів, на якому Національна рада України з питань розвитку науки і 

технологій ухвалює рекомендації для КМУ з питань, що належать до її 

компетенції. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 226 від 05 квітня 2017 р. 

утворено Національну раду України з питань розвитку науки і технологій та 

затверджено Положення про неї, яким визначено завдання, засади та принципи 

її діяльності, а також основні засади діяльності Наукового та 

Адміністративного комітетів [157]. Утворення Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій спрямоване на розв’язання проблеми питань, що 

стосуються формування пропозицій щодо державної політики у сфері наукової 

і науково-технічної діяльності. Участь науковців у роботі колегіального 

консультативно-дорадчого органу є важливим механізмом взаємодії органів 

державної влади з науковою спільнотою. Залучення владою наукової 

громадськості до вирішення питань розвитку науки є взаємовигідною 

співпрацею, оскільки її участь сприяє ухваленню актуальних та ефективних 

рішень завдяки більш глибокому та широкому розумінню існуючих 

проблем [107, с. 53]. Слід відмітити важливість створення Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій, як координаційного органу, що забезпечує 

взаємодію науковців та органів виконавчої влади. Рада має певні функції та 

повноваження, однак вона є консультативно-дорадчим органом і рішення Ради 

мають рекомендаційний характер. Громадськість наділила цей орган певним 

потенціалом, однак Національна рада не має реальних повноважень і 

здійснення прогресивних ініціатив Наукового комітету ради залежатиме від 

позиції КМУ та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері науки. Хоча створення та 
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особливості діяльності цього консультативно-дорадчого органу передбачене 

законом, встановлені високі вимоги до членів наукового комітету Національної 

ради, по суті вона є одним із допоміжних органів, які утворює Кабінет 

Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень [98, с. 173]. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачає 

створення нового інструменту конкурсного фінансування науки – 

Національного фонду досліджень. Ключові повноваження Національного 

фонду досліджень: грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень 

у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та 

прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за програмами 

орієнтованими на досягнення наукових результатів світового рівня. Головною 

метою утворення Національного фонду досліджень України є стимулювання 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень і реалізація єдиної 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах 

його повноважень. Крім фінансової підтримки наукових досліджень, діяльність 

Фонду спрямовуватиметься на розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

і розробок високого рівня, організацію та проведення конференцій, 

симпозіумів, стажування наукових працівників.  

Національний фонд досліджень України є державною бюджетною 

установою, положення про фонд розробляються наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України та затверджується КМУ. 

Національний фонд досліджень України є головним розпорядником бюджетних 

коштів. Кошти Національного фонду досліджень формуються за рахунок: 

1) коштів державного бюджету; 2) добровільних внесків юридичних і фізичних 

осіб, у тому числі нерезидентів України; 3) інших джерел, не заборонених 

законодавством України. Держава забезпечує фінансування Національного 

фонду досліджень України згідно з рекомендаціями Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій.  

Основними принципами діяльності Національного фонду досліджень є: 

максимальна відкритість та прозорість; незалежність та об’єктивність наукової і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%E3%F0%E0%ED%F2#w110
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науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і 

розробок; дотримання засад доброчесної конкуренції; запобігання конфлікту 

інтересів при виборі членів органів управління фонду та під час організації 

конкурсного відбору і фінансування проектів з виконання наукових 

досліджень; повага і дотримання авторських прав, а також принципів наукової 

етики.  

Національний фонд досліджень України очолює голова, якого обирає зі 

свого складу наукова рада фонду та який призначається на посаду Кабінетом 

Міністрів України. Голова Національного фонду досліджень України 

організовує роботу фонду, представляє фонд, укладає договори за результатами 

проведення конкурсів. Забезпечення координації та контролю за діяльністю 

Національного фонду досліджень України здійснює наглядова рада, функції 

якої покладаються на Науковий комітет Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій. Колегіальним органом управління Національного 

фонду досліджень України є наукова рада, на яку покладається, зокрема, 

науково-експертне та науково-методичне забезпечення діяльності фонду. 

Дирекція Національного фонду досліджень України здійснює технічну та 

організаційну підтримку проведення та організації конкурсів. Виконавчий 

директор та дирекція Національного фонду досліджень України щорічно 

проходять процедуру підтвердження довіри з боку наукової ради фонду [138].  

До переліку суб’єктів державного регулювання наукової діяльності 

входять також академії наук, зокрема, Національна академія наук України. 

Міністерство освіти і науки України координує реалізацію Національною 

академією наук України та національними галузевими академіями наук 

державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Національна академія наук України повинна дієво співпрацювати з 

Національною радою з питань розвитку науки і технологій, брати участь у 

формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w139
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w140
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Прийняття Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 

новій редакції, ухвалення нової редакції Статуту Національної академії наук 

України підвищило рівень правового забезпечення організації та діяльності 

НАН України [101, с. 186].  

Правовий статус НАН України визначається законами України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про особливості правового режиму 

діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та 

статусу їх майнового комплексу», іншими нормативно-правовими актами, 

Статутом Академії. Національна академія наук України є вищою науковою 

самоврядною організацією України, заснованою на державній власності і є 

державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна 

установа. Кадровий склад НАН України включає дійсних членів (академіків), 

кількість яких не може перевищувати 200 осіб, членів-кореспондентів, кількість 

яких не може перевищувати 400 осіб, іноземних членів та працівників наукових 

установ, що перебувають у її віданні.  

Національна академія наук України організує і здійснює фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних наук. НАН України наділена правом 

управління своєю діяльністю, володіє, користується і розпоряджається майном, 

що перебуває у державній власності та належить їй на правах господарського 

відання, відповідно до законодавства і Статуту Національної академії наук 

України. Кошти на забезпечення діяльності НАН України щороку 

визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком, вона є 

головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Академії може 

здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

Національна академія наук України має у своїй структурі Президію, апарат 

Президії, секції, відділення, які координують діяльність 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 її віданні. Для 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
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сприяння розвитку фундаментальних досліджень та ефективному 

використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних 

розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки Національною 

академією наук України спільно з МОН України та національними галузевими 

академіями наук утворюється Міжвідомча рада з координації фундаментальних 

і прикладних досліджень в Україні. При Академії діє Рада президентів академій 

наук України, як постійно діючий колегіальний орган, що об’єднує президентів 

НАН України та національних галузевих академій наук з метою координації 

наукової діяльності зазначених академій. Метою діяльності НАН України є 

отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та 

суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-

економічного та культурного розвитку держави, всебічне сприяння 

практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка 

висококваліфікованих наукових кадрів. Національна академія наук України 

здійснює незалежну наукову оцінку проектів стратегічних, прогнозних та 

програмних документів, а також за дорученням Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України та/або з власної ініціативи розробляє 

пропозиції щодо засад державної наукової і науково-технічної політики, 

прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо 

суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, 

інноваційного та гуманітарного розвитку держави, здійснює наукову 

експертизу проектів законів, державних рішень і програм. 

Н. П. Христинченко характерними особливостями Академії вважає те, що 

вона здійснює керівництво та координацію іншими суб’єктами науково-

технічної діяльності, організовує роботу нижчих ланок цієї системи, розробляє 

основні фундаментальні та прикладні наукові розробки, надає консультативну 

та іншу допомогу як суб’єктам наукової діяльності, так і вищим органам 

державної влади [197, с. 308].  

Науці, як відомо, притаманний високий ступінь самоврядування. 

Самоврядність НАН України полягає у самостійному визначенні: тематики 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7#w12
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досліджень, форм організації та проведення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, своєї 

структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, 

здійсненні міжнародних наукових зв’язків. Самоврядність академії ґрунтується 

на виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальними 

зборами Академії функцій найвищого органу управління. 

Організаційна структура, форми і методи діяльності Академії зумовлені її 

правовим статусом, нормативним закріпленням її прав і обов’язків. Як слушно 

зазначає В. П. Нагребельний, цей статус з часу заснування Академії традиційно 

мав два рівні регулювання – державний (закони, укази Президента, постанови і 

розпорядження Уряду тощо) і внутрішньо-академічний (Статут Академії, 

рішення Загальних зборів і постанови та розпорядження Президії Академії) [87, 

с. 6].  

НАН України провадить свою діяльність відповідно до законодавства та 

Статуту Національної академії наук України, який ухвалюється загальними 

зборами Академії і реєструється Міністерством юстиції України. Механізм 

реалізації принципу самоврядності Національної академії наук України 

визначається її Статутом у межах, що не суперечать законодавству.  

Ефективність функціонування будь-якої організаційної структури, як 

відомо, безпосередньо залежить від чіткого закріплення в нормативному 

порядку системи органів керівництва структурою, загальне визначення і 

розмежування функцій і компетенцій цих органів [112, с. 195]. 27 липня 2016 р. 

Міністерством юстиції України зареєстровано нову редакцію Статуту 

Національної академії наук України, ухвалену Загальними зборами Академії 

14 квітня 2016 р. з метою приведення положень у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Зокрема, вдосконалено порядок самоврядування, 

змінився також порядок формування керівництва НАН України. Найвищим 

органом самоврядування Академії є Загальні збори, що складаються з дійсних 

членів (академіків) та членів-кореспондентів. До виключної компетенції 

загальних зборів належать: ухвалення Статуту Національної академії наук 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED#w160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
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України; обрання президента, першого віце-президента, віце-президентів та 

головного ученого секретаря Національної академії наук України, інших членів 

Президії; обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та 

іноземних членів Національної академії наук України; затвердження 

академіків-секретарів відділень Академії; позбавлення статусу дійсного члена 

(академіка), члена-кореспондента та іноземного члена НАН України з підстав, у 

випадках та порядку, визначених Статутом. У сесіях Загальних зборів (крім 

питань, пов’язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та 

іноземних членів НАН України) беруть участь з правом ухвального голосу 

наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ 

Академії, з правом дорадчого голосу – іноземні члени, керівники наукових 

установ Академії та представники наукової громадськості. Загальне науково-

організаційне керівництво поточною діяльністю Національної академії наук 

України здійснює Президія НАН України у складі президента, першого віце-

президента, віце-президентів, головного ученого секретаря, академіків-

секретарів відділень, членів Президії, які обираються на п’ять років та не 

можуть обіймати своїх посад більш як два строки [184].  

Одним з головних пріоритетів діяльності НАН України на сучасному 

етапі є забезпечення наукового супроводу реформ, забезпечення 

інтелектуальними та кадровими ресурсами процесів суспільної трансформації.  

Національні галузеві академії наук є самоврядними науковими 

організаціями, що засновані на державній власності, є державними 

організаціями, створеними як неприбуткові державні бюджетні установи. 

Діяльність академій регулюється Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та іншими законодавчими і нормативно-правовими 

актами, а також статутами академій. Діяльність національних галузевих 

академій наук у частині, що не порушує їх самоврядності, координується 

Кабінетом Міністрів України. В Україні діють: Національна академія аграрних 

наук України, Національна академія медичних наук України, Національна 

академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02
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України, Національна академія мистецтв України. Національні галузеві 

академії наук організують і проводять дослідження у відповідних галузях науки 

і техніки, взаємодіють з відповідними органами державної влади з метою 

виконання завдань, визначених державними пріоритетами у цих галузях. 

Академії, разом з МОН України, іншими ЦОВВ можуть утворювати наукові 

установи подвійного підпорядкування. 

Національна академія наук України, національні галузеві академії наук 

мають право на висування кандидатур у члени наукової ради Національного 

фонду досліджень України та можуть залучатись Національним фондом 

досліджень України як експерти для проведення наукової і науково-технічної 

експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок. 

НАН України подає Кабінетові Міністрів України щорічний звіт про 

результати своєї наукової і науково-технічної діяльності, ефективність 

управління державним майном, що належить їй на основі права господарського 

відання, та використання бюджетних коштів. Державні органи працюють у 

тісній співпраці з Національною академією наук України, національними 

галузевими академіями, освітніми інституціями, науковими організаціями.  

Конституцією України та законодавством встановлено механізм 

здійснення державної політики у сфері науки, що передбачає діяльність 

відповідних суб’єктів щодо видання нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини у цій сфері та діяльність, спрямовану на реалізацію приписів 

нормативно-правових актів.  

Особливість державного регулювання наукової діяльності полягає в тому, 

що воно здійснюється не лише органами виконавчої влади, що належать до 

організаційної структури державного управління, а й іншими суб’єктами. Так, 

Національна академія наук України розробляє пропозиції щодо засад державної 

наукової і науково-технічної політики, бере участь у формуванні державної 

політики в усіх сферах суспільного життя, здійснення її наукового 

забезпечення. Регіональні наукові центри НАН України утворюються з метою 

підвищення ролі науки у розробленні та реалізації в Україні ефективної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w18


84 

державної регіональної політики, орієнтованої на поєднання 

загальнодержавних і регіональних інтересів.  

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій як 

постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінетові Міністрів 

України забезпечує ефективну взаємодію представників наукової 

громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у 

формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності.  

Національний фонд досліджень України – державна бюджетна установа 

реалізує єдину державну політику у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності в межах його повноважень.  

Іншою особливістю державного регулювання та управління науковою 

діяльністю є «розпорошеність»: воно здійснюється певною мірою значна 

кількість органів. Так, центральні органи виконавчої влади в межах своїх 

повноважень здійснюють управління у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності відповідних галузей, спрямовують і контролюють діяльність 

наукових установ, що належать до сфери їх управління. Практично кожен 

центральний орган виконавчої влади може мати в своєму підпорядкуванні 

наукові установи, а також виступати замовником науково-дослідних робіт, які 

здійснюються за кошти державного бюджету. 

 

2.2 Поняття та класифікація засобів державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності 

 

Особливості державного регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності пов’язані з конкретними механізмами їх здійснення. Як вже 

зазначалось, державне регулювання і державне управління мають істотні 

відмінності, пов’язані із застосуванням специфічних засобів (методів) 

управлінсько-організуючого впливу. Змістовна сутність державного 

регулювання полягає у використанні переважно непрямих методів 
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управлінського впливу на відповідні об’єкти. Водночас у державному 

регулюванні застосовуються й методи безпосереднього впливу на об’єкти 

управління, а тому державне регулювання, врешті-решт, неможливе без 

використання методів державного управління [187, с. 196]. Пряме державне 

регулювання здійснюється переважно засобами бюджетної політики [32, 

с. 399].  

В сучасних умовах для впливу на наукову сферу має застосовуватись 

переважно державне регулювання. Слід погодитись з В. М. Савіщенко, яка 

зазначає, що на відміну від сфери освіти, яка через важливе національне 

значення та домінування державної власності перебуває у державному 

управлінні, у сфері наукової та науково-технічної діяльності держава 

намагається застосовувати опосередковані методи, перш за все – економічне 

стимулювання. Причиною цього є, по-перше, головний чинник наукових 

досягнень – свобода наукового пошуку та наукової діяльності, коли науковець 

має бути сам зацікавлений у своїй праці, а не примушений до неї, а, по-друге – 

більш тісний зв’язок наукової і науково-технічної діяльності із господарською 

діяльністю, в якій в першу чергу мають застосовуватися досягнення науково-

технічного прогресу. Таким чином, у сфері освіти переважають засоби прямого 

впливу (державне управління), а у сфері науки вони поєднуються із непрямими 

засобами (державне регулювання) [169].  

Як відомо, у державно-організованому суспільстві право як регулятор 

суспільних відносин виступає найважливішою формою регулюючої діяльності. 

Право створює умови для досягнення високої ефективності управлінської 

діяльності. Крім того, право сприяє оптимальному використанню всіх чинників, 

що впливають на ефективність управління. Роль права пов’язана з його 

регулюючим впливом на ті суспільні відносини, через які здійснюється сама 

державно-управлінська діяльність, тобто на власне управлінські відносини. 

Саме за допомогою переважно правових норм забезпечується змістовність 

управлінського впливу, взаємозв’язки учасників управлінських відносин, 
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розподіл між ними завдань, повноважень та відповідальності, чіткість 

визначення компетенції кожного з них [187, с. 196].  

Р. А. Калюжний обґрунтовано розглядає право з позиції  

інструментальної цінності, яка полягає у тому, що право є універсальним 

загальновизнаним засобом (інструментом) встановлення і забезпечення 

необхідного суспільного порядку, охорони соціальних цінностей, розв’язання 

соціальних конфліктів, а також механізмом реалізації суспільних інтересів [48]. 

Досягнення мети державного регулювання наукової та науково-технічної 

діяльності вимагає використання різних способів впливу, що здійснюється за 

допомогою використання різноманітних засобів державного регулювання.  

В сучасній науковій літературі є різні підходи до визначення та 

класифікації засобів державного регулювання та управління у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, за допомогою яких держава впливає на суспільні 

відносини. Так С. Г. Бублик виокремлює важелі прямого та опосередкованого 

регулювання науково-технологічної діяльності. Важелі прямого державного 

регулювання спрямовані на створення умов здійснення науково-технологічної 

діяльності, а опосередкованого – безпосередньо регулюють взаємовідносини 

між суб’єктами такої діяльності – технічну, комерційну, правову, соціальну, 

фінансову взаємодії [19, с. 105].  

На думку Н. І. Процюк, держава впливає на сферу науки за допомогою 

методів державного управління науковою діяльністю – юридично значущих 

прийомів та способів, за допомогою яких органи державного управління 

здійснюють цілеспрямований вплив на наукову і науково-технічну діяльність з 

метою реалізації відповідних завдань та функцій. На нашу думку, такий 

цілеспрямований вплив не може бути ефективним у регулюванні наукової 

діяльності. Методи державного управління у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності ця авторка класифікує за трьома основними ознаками: 1) за 

масштабом застосування: загальні (загальносистемні) та спеціальні (локальні) 

методи; 2) за характером впливу суб’єкта управління на об’єкт управління: 

методи прямого (безпосереднього) та непрямого (опосередкованого) впливу; 



87 

3) з точки зору організації державного управління: одноосібний метод, 

колегіальний, колективний, комбінований [159].  

Т. О. Коломоєць, аналізуючи існуючі в адміністративно-правовій 

доктрині точки зору щодо класифікації методів державного управління, 

визначає їх розподіл на: заохочення, переконання і примус; методи прямого і 

непрямого впливу. Описуючи методи державного управління у сфері 

юридичної науки, Т. О. Коломоєць визначає їх як сукупність прийомів, за 

допомогою яких здійснюється відповідне управління. В наявності розмаїття 

методів управління, які обирає кожен суб’єкт в залежності від конкретної 

управлінської ситуації (переконання, заохочення, примус, економічні, 

адміністративні, прямого, непрямого впливу тощо) [55, с. 167, 189].  

У науковій літературі існує також думка, що при підтримці науки 

держава повинна використовувати в основному непрямі важелі регулювання, а 

саме: створення сприятливих умов для науково-технічної діяльності 

підприємствами; правовий захист інтелектуальної власності; введення 

пільгового режиму при оподаткуванні суб’єктів господарювання, які 

займаються науково-технічною діяльністю; пропагування і стимулювання 

наукової діяльності [54, с. 183].  

С. О. Мосьондз справедливо зауважує, що засоби здійснення державної 

політики у сфері науки позначаються різностороннім характером, при цьому усі 

вони взаємопов’язані та взаємозалежні, становлять цілісну систему, 

перетинаються із засобами адміністрування інших сфер діяльності публічної 

адміністрації. Тільки раціональне використання різноманітних засобів у 

взаємозв’язку, обґрунтований вибір основних з них, уміле поєднання 

створюють умови для належного забезпечення публічного адміністрування 

сфери науки, сприяють досягненню намічених результатів. Цей автор 

виокремлює серед засобів здійснення державної політики у сфері науки: засоби 

дозвільної природи (установча діяльність в сфері науки; реєстраційна 

діяльність в сфері науки; експертна діяльність в сфері науки; атестаційна 

діяльність в сфері науки) та засоби управлінської природи (контроль за 
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діяльністю в сфері науки; нагляд за діяльністю в сфері науки; адміністративна 

відповідальність за порушення законодавства України, яким урегульовано 

сферу науки) [84]. Державне регулювання науки має широке значення для її 

розвитку а такі складові, як фінансування, координація, добір кадрів, відіграють 

одну з вирішальних ролей саме в розвитку науки [199, с. 50–51].  

Загальним є те, що держава використовує всі засоби для досягнення мети 

державного регулювання суспільних відносин у галузі наукової та науково-

технічної діяльності. Оптимальний розвиток суспільних процесів досягається за 

умов застосування всієї сукупності засобів. 

Як показав аналіз чинного законодавства України, до основних засобів 

державного регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності 

можемо віднести такі:  

- визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки, 

формування державних цільових наукових та науково-технічних програм, 

формування державних замовлень на науково-технічні розробки;  

- фінансування наукових досліджень та реалізації науково-технічних 

програм, здійснення диференційованої податкової політики та фінансово-

кредитне стимулювання наукової діяльності; 

- забезпечення організації та проведення наукової і науково-технічної 

експертизи; 

- забезпечення функціонування національної системи науково-

технічної інформації;  

- державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного 

співробітництва;  

- підготовка наукових кадрів, підвищення їх наукової кваліфікації, 

атестація наукових кадрів; 

- державна атестація наукових установ та інші.  

Крім згаданих вище, до засобів державного регулювання наукової та 

науково-технічної діяльності можемо віднести правовий захист інтелектуальної 

власності, який здійснюється, зокрема, і адміністративним законодавством, 
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створення умов для ефективного використання інтелектуальної власності, 

стандартизацію, метрологічне забезпечення і сертифікацію у науковій і 

науково-технічній діяльності, державні статистичні спостереження, 

пропагування наукових досягнень та інші. 

У зв’язку з необхідністю вирішення завдань модернізації суспільства 

потрібно звернути особливу увагу на пропагування наукових знань і наукового 

світогляду, ознайомлення громадян із передовими досягненнями українських і 

зарубіжних науковців, підвищення соціальної цінності наукового знання та 

престижу професії вчителя, викладача, дослідника і, таким чином, додаткової 

ремотивації освітян і наукових працівників [107, с. 84]. Таким чином, засоби 

державного регулювання наукової діяльності – це різні способи впливу 

держави на наукову та науково-технічну діяльність. Повертаючись до основної 

мети державного регулювання у сфері науки – забезпечення сприятливих умов 

для здійснення наукової та науково-технічної діяльності, слід зазначити, що ця 

мета не може бути досягнута без гарантування державою свободи наукової 

творчості.  

Стаття 54 Конституції України гарантує громадянам свободу 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають 

у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має 

право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом [56]. Аналізуючи право на свободу наукової творчості, 

важливо чітко розуміти категорії «свобода» та «право». Теорія держави і права 

розрізняє поняття «права людини» та «свободи людини» [43, с. 453–454]. 

Обидва терміни окреслюють можливості людини в різних сферах її 

життєдіяльності, відмінність між ними встановлюється на основі ступеня 

визначеності можливої поведінки та механізму державного гарантування. 

Право – це міра конкретної поведінки суб’єкта суспільних відносин (право на 

працю, освіту, соціальний захист). Свобода – це міра можливої поведінки 



90 

суб'єкта суспільних відносин. Свобода характеризується більшою можливістю 

вибору варіантів поведінки. Оскільки творчість – це як правило індивідуальний, 

розумовий процес, що підкреслює унікальні здібності людини, її особистості та 

не підпадає під категорії влади, нормування, контролю і як наслідок не може 

бути в повній міри врегульований правовими нормами, то це спонукає 

законодавця використовувати термін «свобода».  

Одним з основних принципів державної політики у сфері наукової та 

освітньої діяльності є принцип забезпечення академічної свободи. Вперше 

визначення академічної свободи закріплено в новому Законі України «Про 

вищу освіту». Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 1 цього Закону академічна 

свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної 

діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 

поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

встановлених законом [113]. Таким чином, Закон визначає академічну свободу, 

як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу, тобто їх свободу 

здійснювати свою професійну діяльність без втручання з боку вищого 

навчального закладу, а також свободу академічної діяльності вищого 

навчального закладу від втручання уряду. Автономія вищого навчального 

закладу – самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального 

закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації 

освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, 

економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки 

кадрів [113].  

За своєю суттю право на академічну свободу являє собою можливості 

людини і громадянина щодо участі в освітньо-науковому процесі. Зміст його 

складають блага у сфері педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 

інноваційної діяльності та права на ці блага, тобто на їх одержання, захист, 

володіння, користування і розпорядження. Іншими словами, змістом права на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?nreg=1556-18&find=1&text=%F1%E2%EE%E1%EE%E4&x=0&y=0#w12
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академічну свободу є саме академічна свобода, захист моральних та 

матеріальних інтересів, інтелектуальної власності та інше. За своєю формою 

дане право являє собою міру або образ, спосіб, форму поведінки, виявлення 

волі, інтересів можливостей у сфері освітньо-наукової діяльності. Більшість 

науковців виділяють такі три взаємопов’язані складові академічної свободи, як: 

свободу викладання, свободу проведення наукових досліджень та свободу 

навчання [79, с. 28].  

Академічна свобода – це не вседозволеність і не певний привілей, а засіб 

існування інноваційного мислення, можливість постійно знаходити нові 

проблеми, рішення, інтерпретації [13, с. 62]. Право на академічну свободу – це 

комплексне право, що включає в себе свободу викладання, свободу проведення 

наукових досліджень, свободу навчання. Право на академічну свободу є 

суб’єктивним правом людини і громадянина, проте одночасно набуває рис 

обов’язку для членів наукового співтовариства, зокрема для наукових та 

науково-педагогічних працівників [79, с. 30].  

Одним із основних завдань Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» є визначення свободи наукової творчості. Наукова 

діяльність – це специфічний вид праці, який за своєю суттю не може бути 

надміру регульованим, адже результати такої роботи не завжди можуть бути 

детально передбаченими. Багато видатних наукових відкриттів відбувалися 

спонтанно, тому важливим є правильне розуміння державного регулювання та 

управління у сфері наукової діяльності. Держава заохочує інтелектуальну 

діяльність, розвиток інтелектуального потенціалу своїх громадян з метою 

одержання нових культурних та матеріальних здобутків.  

Свобода наукової діяльності вченого це, насамперед, право обирати види, 

напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх 

інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей. Свобода 

наукової творчості забезпечується наданням можливості вільного вибору 

професії, сфери наукової діяльності та створенням сприятливих умов для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page?text=%F1%E2%EE%E1%EE%E4#w13


92 

розвитку. Право на свободу наукової діяльності забезпечується також 

визначеним соціально-правовим статусом наукового працівника [102, с. 61].  

Академічна свобода розглядається і як індивідуальна, і як інституційна. 

Ю. С. Шемшученко та Т. М. Мілова наголошують, що реалізація 

конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в 

цілому та його складових елементів зокрема в межах наукових установ 

здійснюється через їхні безпосередні права [204, с. 39].  

Свобода наукової діяльності наукових установ забезпечується 

матеріально-технічною базою їх діяльності, встановленим порядком обрання 

керівника установи, самостійним встановленням порядку використанням 

коштів, правом створювати структурні підрозділи та дослідні виробництва [93, 

с. 331].  

Законодавчо гарантується свобода та самоврядність академій наук. 

Стаття 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

проголошує, що державне управління науковою та науково-технічною 

діяльністю НАН України здійснюється згідно із законодавством, не порушуючи 

її самоврядності та свободи наукової творчості. Діяльність національних 

галузевих академій наук координується КМУ у частині, що не порушує їх 

самоврядності (ч. 4 ст. 18) [138]. Під самоврядністю розуміється самостійне 

визначення тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок, вибір форм їх організації та 

проведення, формування своєї структури, вирішення науково-організаційних, 

господарських, кадрових питань, виборність та колегіальність органів 

управління. Самоврядність Академії – це не самостійне явище з погляду ознак 

громадської організації, а метод забезпечення демократичного функціонування 

відповідної організації, гарантій невтручання держави в творчий процес 

розвитку фундаментальної науки, забезпечення надійного захисту авторських 

та інших прав вчених [112, с. 190]. Дотримання принципу самоврядності 

НАН України та національних галузевих наук має актуальне значення сьогодні 

під час реформи науково-дослідної сфери України. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%F1%E2%EE%E1%EE%E4#w12
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Однією з конкретних форм реалізації конституційного права людини і 

громадянина на свободу наукової творчості є створення та діяльність 

громадських організацій у науковій сфері [204, с. 40]. Громадські наукові 

організації утворюються в різних формах, як громадські академії наук, наукові 

товариства, наукові асоціації, спілки, об’єднання тощо. Вчені об’єднуються у 

громадські організації для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів 

науки, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідної роботи, 

обміну досвідом. 

Свобода наукової творчості реалізується також у авторстві на результати 

наукових досліджень. Вчений має право здобувати визнання авторства на 

наукові і науково-технічні результати своєї діяльності та зобов’язаний 

неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної власності. Набуття, 

охорона та захист прав інтелектуальної власності на науковий та науково-

технічний (прикладний) результат здійснюються відповідно до законодавства.  

Академічна свобода включає право вчених на академічну мобільність 

гарантії його здійснення. Держава забезпечує створення сприятливих умов для 

мобільності вчених з метою інтеграції до Європейського дослідницького 

простору. Академічна мобільність забезпечується, зокрема, шляхом наукових 

відряджень та стажувань наукових працівників, спільних досліджень та наукових 

обмінів, передбачених угодами про міжнародну співпрацю. Академічна 

мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному 

закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Право на 

академічну мобільність мають педагогічні, науково-педагогічні, наукові 

працівники та здобувачі вищої освіти.  

Академічна свобода – не самоціль, це і реалізація прав людини на вільний 

розвиток особистості та свободу наукового пошуку, і основа розвитку науки з 

метою соціально-економічного зростання держави. Створення нових знань 

неможливе без свободи наукової творчості. Для соціально-гуманітарних 

дисциплін принцип академічної свободи є особливо важливим, без його 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%E0%E2%F2%EE%F0&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB%FC%ED#w13
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забезпечення неможливий не тільки ефективний розвиток науки та освіти, а й 

прогрес суспільства. Лі Бенніх-Бьоркман, професор кафедри політичних наук та 

управління Університету Уппсали (Швеція), зазначає: «в контексті суспільних 

трансформацій яскраво простежується значення гуманітарної підготовки, адже 

суто утилітарні, технологічні підходи тут не працюють, ми маємо справу з 

особистістю, її цінностями та переконаннями. Але урядовці та політики часто 

не усвідомлюють це, не розуміють, як функціонує соціальна природа людини, і 

це призводить до проблем, часом драматичних» [13, с. 59].  

На підставі здійсненого аналізу законодавства можна зробити висновок, 

що академічна свобода реалізується через забезпечення таких прав: право на 

свободу наукового дослідження, свободу викладання та навчання; право на 

визнання авторства на результати своєї діяльності; право на свободу публікації, 

на вираження професійної думки; на академічну мобільність; право 

об’єднуватися в громадські організації. Важливими засобами, що забезпечують 

академічну свободу, є самоврядність НАН України та національних галузевих 

академій наук, автономія вищих навчальних закладів, незалежність наукових 

установ. 

Держава своєю нормотворчою діяльністю і цій сфері встановлює поле для 

наукової діяльності, однією з умов та гарантій якої є академічна свобода. Місце 

держави у зазначеній сфері це – по перше, гарантування свободи творчості 

шляхом «організації наукової, технічної та іншої творчої діяльності; визначення 

умов охороноздатності її результатів, виникнення, здійснення, забезпечення 

додержання та захист майнових та немайнових прав авторів» [57, с. 405].  

Роль держави у забезпеченні академічної свободи полягає у створенні 

ефективного правового механізму для її реалізації. Підтримка державою науки 

та забезпечення свободи наукової діяльності має стати фундаментом для 

розвитку науки, зростання інтелектуального потенціалу, інноваційної 

економіки, розвитку нових технологій, збереження природних ресурсів та 

захисту життя та здоров’я громадян.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB%FC%ED#w15
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Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності 

здійснюється за допомогою широкого спектра засобів, як непрямих так і засобів 

безпосереднього впливу на об’єкти регулювання. На сучасному етапі 

суспільного розвитку роль держави у регулюванні науки ускладнюється. 

Органи державної влади повинні вдосконалювати засоби державного впливу на 

наукову сферу з урахуванням специфіки наукової діяльності. Досягнення 

високої ефективності державного регулювання ніяким чином не може 

порушувати свободу наукової творчості, без якої неможливий науковий пошук.  

 

2.3 Характеристика основних засобів державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності 

 

Ключовим етапом формування державної політики у сфері науки в 

Україні є встановлення державних пріоритетів розвитку науки й техніки. 

Пріоритети визначаються на основі аналізу перспективних напрямів розвитку 

економіки, розвитку наукових досліджень та стану національного науково-

технічного потенціалу. Вони становлять основу науково-технічної політики і 

відображаються у загальнодержавних програмах науково-технічного розвитку 

України.  

В останні роки з усвідомленням зростаючої ролі науки у конкурентній 

боротьбі за ринки розвинуті країни стали більше уваги приділяти всім 

складовим стратегічного планування та управління, як визначенню цілей та 

пріоритетних напрямів наукового розвитку на основі технологічного про-

гнозування, програмуванню заходів для досягнення заданих цілей, зокрема, як 

заходів з вдосконалення системи управління і механізмів фінансування 

науково-технічної та інноваційної діяльності, так і організації систематичного 

моніторингу і оцінки результативності здійснених заходів політики [83, с. 26].  

Правові та організаційні засади системи формування та реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні визначаються 

Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 
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Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – це науково, економічно та 

соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на 

довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна підтримка 

держави з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і 

науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності 

виробництва, сталого розвитку, національної безпеки та підвищення якості 

життя громадян [148].  

Вибір наукових пріоритетів, концентрація на них інтелектуальних та 

матеріальних ресурсів, є найважливішою передумовою ефективного наукового 

та науково-технічного розвитку. Для формування пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки КМУ на підставі рекомендацій Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій із залученням НАН України, 

національних галузевих академій наук, ЦОВВ розробляє і здійснює державну 

цільову програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними 

пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-

технічних розробок, державних цільових програм, державного замовлення на 

науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і розробок.  

На теперішній час визначена система пріоритетних напрямків наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року за тематичною 

ознакою у відповідності до напрямків розвитку національної економіки із 

забезпеченням розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у межах 

кожного напрямку. На період до 2020 року визначені пріоритетними: 

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку суспільства і держави; 2) інформаційні та 

комунікаційні технології; 3) енергетика та енергоефективність; 4) раціональне 



97 

природокористування; 5) науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань; 6) нові речовини і матеріали.  

Найбільш ефективним способом реалізації пріоритетних напрямів 

розвитку науки у всьому світі вважається програмно-цільовий підхід. В Україні 

однією із основних форм програмно-цільового управління розвитком наукової 

діяльності є державні цільові наукові та науково-технічні програми [161, 

с. 244].  

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється в 

межах державних цільових програм – комплексу взаємопов’язаних завдань і 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць, здійснюються з використанням коштів державного бюджету та 

узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням.  

Державне цільове програмування – це алгоритм розробки комплексу 

взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки, сфер 

суспільного життя або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються 

з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за 

строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [83, с. 27].  

Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним 

засобом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв’язання 

найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем та реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Метою наукових державних 

цільових програм є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у 

галузі природничих, суспільних і технічних наук. Науково-технічні програми 

розробляються для розв’язання найважливіших науково-технічних проблем, 

створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, 

іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції.  
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Кабінет Міністрів України розглядає формування та виконання 

державних цільових науково-технічних програм за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки як інструмент активного впливу держави на 

технологічний розвиток галузей економіки [130].  

Важливим інструментом стимулювання технологічного розвитку 

промисловості визнане використання державного замовлення [73, с. 205]. 

Державне замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) 

розробки та науково-технічну продукцію формується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності, у вигляді переліку, що 

затверджується КМУ [138].  

Розвиток науки і техніки, що забезпечує економічне зростання держав, 

неможливий без належного фінансування наукових досліджень та науково-

технічних розробок. Тому головною складовою системи державної підтримки 

наукової та науково-технічної діяльності є фінансування. Фінансування 

наукової і науково-технічної діяльності в Україні здійснюється за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та 

підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших 

джерел, не заборонених законом. Одним із основних інструментів реалізації 

державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне 

фінансування, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.  

Слушною є думка, що вирішення завдань прискорення структурної 

перебудови економіки України, підвищення її конкурентоспроможності, 

інвестиційної привабливості та забезпечення національної безпеки 

забезпечується, перш за все, шляхом адекватного фінансування наукових 

досліджень і розробок [161].  

Бюджетне фінансування науки становить інструмент бюджетного 

механізму, який, з одного боку, є системою заходів з розподілу та використання 

централізованого грошового фонду держави, а з іншого, є засобом для надання 

бюджетних коштів через певні форми [189, с. 141].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/476-2016-%D0%BF/paran8#n8
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Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і 

науково-технічну діяльність, щорічно визначається у законі України про 

Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у 

відсотках). До особливостей реалізації науково-технічної та інноваційної 

політики в різних країнах відносять різні частки витрат на дослідження і 

розробки у валовому національному продукті [85, с. 5]. Зростання частки 

валового внутрішнього продукту, яка витрачається на наукові дослідження, 

підвищує роль науки, стимулює наукові дослідження та сприяє соціально-

економічному розвитку.  

Т. Б. Лебеда обґрунтовано зазначає, якщо частка витрат на науку менша 

0,4 % ВВП, то наука в країні може виконувати лише соціокультурну функцію. 

В інтервалі від 0,4 % до 0,9 % від обсягу ВВП наука спроможна давати певні 

наукові результати і здійснювати пізнавальну функцію в суспільстві. І лише 

при витратах на науку, які перевищують 0,9 % ВВП, починає виконуватись її 

економічна функція, тобто стає помітним вплив науки на розвиток 

економіки [65, с. 2]. Згідно Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

держава повинна забезпечувати бюджетне фінансування наукової і науково-

технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього 

продукту України.  

Частина фінансування, що за рішенням Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій спрямовується на конкурсне фінансування 

проектів через Національний фонд досліджень України, щорічно збільшується. 

Однак, збільшення обсягу грантового фінансування не може відбуватися за 

рахунок зменшення базового фінансування основної діяльності наукових 

установ та наукових досліджень у вищих навчальних закладах. Реалізація цих 

норм Закону сприятиме переходу до грантової системи фінансування науки і 

конкуренції, прийнятої в ЄС.  

Важливою гарантією стабільного розвитку наукової сфери є передбачене 

Законом положення, що видатки на наукову і науково-технічну діяльність за 

рахунок державного бюджету є захищеними статтями видатків бюджету. 
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Державне фінансування потребує належного контролю за ефективністю 

витрачених коштів, проте результати наукових досліджень далеко не завжди є 

точно прогнозованими. Важливим є положення про розмежування напрямків 

бюджетного фінансування. Бюджетне фінансування наукової та науково-

технічної діяльності за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

спрямовується на забезпечення: основної діяльності державних наукових 

установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та наукових 

досліджень університетів, академій, інститутів; виконання окремих наукових і 

науково-технічних програм, проектів; надання грантів. У літературі традиційно 

до форм бюджетного фінансування науки відносять базове фінансування, 

програмно-цільове фінансування (в рамках цільових програм) та фінансування 

через державні наукові фонди (грантове фінансування) [66, с. 46]. 

Законом передбачено, що фінансування основної діяльності державних 

наукових установ та наукових досліджень вищих навчальних закладів 

здійснюється у межах видатків, передбачених їх кошторисними призначеннями 

на вказані цілі, а окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та 

надання грантів – на договірних засадах, передбачаючи при цьому проведення 

конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи 

або процедури закупівлі відповідно до законодавства. 

Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, 

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових досліджень 

університетів, академій, інститутів здійснюється для: 1) проведення 

фундаментальних наукових досліджень; 2) підтримки найважливіших для 

держави напрямів прикладних наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, зокрема в інтересах національної безпеки та оборони; 3) розвитку 

інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; 4) розвитку 

матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної 

діяльності; 5) збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять 

національне надбання; 6) підготовки наукових кадрів; 7) розроблення наукових 

засад державної політики у відповідних сферах та наукового забезпечення 
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виконання завдань і функцій, покладених на відповідні органи виконавчої 

влади; 8) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової 

літератури на всіх видах носіїв (ч. 4 ст. 48) [138].  

Законом визначається порядок фінансування окремих наукових і науково-

технічних програм, проектів та надання грантів і спрямування коштів 

бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових 

установ. Фінансування шляхом надання грантів здійснюється на конкурсній 

основі для: виконання наукових досліджень і розробок; розвитку матеріально-

технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня; наукового 

стажування наукових працівників; підтримки організації та проведення 

наукових конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової 

творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації 

науки; забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової 

літератури.  

Національний фонд досліджень України може надавати індивідуальні, 

колективні та інституційні гранти – фінансові чи інші ресурси, надані на 

безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними 

особами, у тому числі іноземними, міжнародними організаціями. Гранти 

можуть надаватись для розвитку матеріально-технічної бази, провадження 

наукової і науково-технічної діяльності. Грантові кошти можуть бути 

використані як оплата праці наукових працівників у рамках їх виконання, за 

напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту.  

Подальші можливості фінансового забезпечення розвитку науки й освіти 

залежатимуть від загальної макроекономічної ситуації, реальних темпів 

економічного зростання, дебюрократизації управління наукою і освітою, 

системного вдосконалення законодавчої бази бюджетного та позабюджетного 

фінансування. Трансформація наявних механізмів фінансування не повинна 

зводитися до поточної псевдоекономії, яка у стратегічному аспекті може 

негативно позначитися на факторах економічного відновлення країни [26, 

с. 156].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%E3%F0%E0%ED%F2&x=0&y=0#w13
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На теперішній час фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

за рахунок бюджетних коштів досягло історичного мінімуму і, за прогнозними 

даними, у 2016 році становило близько 0,16 відсотка валового внутрішнього 

продукту, близько 90 відсотків якого спрямовано на забезпечення діяльності 

державних наукових установ за принципом базового фінансування [130]. 

За даними Міністерства фінансів України, обсяг коштів, що 

спрямовуються на наукову і науково-технічну діяльність з загального фонду 

державного бюджету у 2017 році, становить 4816,3 млн гривень, або 

0,18 відсотка ВВП [152]. 

На переконливу думку В. І. Меняйло, збільшення бюджетного 

фінансування української науки може лише забезпечити покращення 

матеріального стану вітчизняних науковців і підняття престижу наукової праці 

(що саме по собі є важливим), але не приведе до підвищення її ефективності. 

Тому потрібно здійснити перехід від базового фінансування на більш широке 

застосовування програмно-цільових та грантових принципів розподілу коштів 

на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для 

вирішення соціально-економічних проблем країни, що дасть змогу більш 

раціонально використовувати бюджетні кошти за рахунок конкурсного відбору 

проектів і надасть змогу посилити конкуренцію серед наукових установ, а 

також забезпечити перехід від фінансування організацій до фінансування 

наукових колективів і окремих вчених, що, з одного боку, зробить їх менш 

залежними від адміністрації, а з іншого, – більш відповідальними за кінцевий 

результат. При цьому поступово вирівнювати співвідношення між 

фінансуванням фундаментальних, прикладних досліджень і науково-технічних 

розробок, наближуючи його до оптимального, визнаного світовою 

практикою [75].  

На даному етапі розвитку країни, окрім збільшення витрат бюджету на 

наукові дослідження і розробки, необхідно здійснювати пошук нових джерел 

фінансування наукових та науково-технічних робіт. Важливим кроком щодо 

фінансового забезпечення наукових досліджень в Україні є залучення та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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стимулювання бізнес-сектору в інноваційний процес. Також важливо залучати 

в процес інвестування фінансові ресурси банківського та небанківського 

сегмента фінансового ринку [65, с. 4].  

Для того, щоб зменшити «навантаження» на видаткову частину бюджету 

та підвищити рівень фінансування науки України перед державою стоїть 

завдання пошуку джерел фінансових ресурсів для покращення рівня 

фінансового забезпечення даної сфери. Науковці з урахуванням зарубіжного 

досвіду виділяють такі основні шляхи фінансування науки та наукових 

досліджень: фінансування за рахунок державного бюджету; фінансування з 

приватного сектору; фінансування за допомогою філантропів; використання 

міжнародної допомоги [64, с. 19]. В Україні підприємницький сектор майже не 

залучений до фінансування науки, а на тлі недостатнього фінансування 

державою це призводить до втрати наукового потенціалу країни [92, с. 210]. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» держава застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти 

для створення економічно сприятливих умов для ефективного провадження 

наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, 

забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за рахунок 

усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту – показника, 

визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу.  

Державні наукові установи та вищі навчальні заклади звільняються від 

сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, 

обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, 

наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в 

Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності 

(крім підакцизних товарів).  

Відповідно до законодавства України податковими пільгами 

користуються наукові установи, включені до Державного реєстру наукових 

установ, яким надається підтримка держави (наукові установи незалежно від 

форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%EF%EE%E4%E0%F2&x=0&y=0#w12
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виробництва) (ст. 12 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»). У результаті включення їх до Державного реєстру наукових уста-

нов, яким надається підтримка держави, таким установам надається допомога 

шляхом використання державних ресурсів із метою посилення зацікавленості 

цих суб’єктів в ефективній науковій та науково-технічній діяльності, які 

необхідні державі і суспільству для забезпечення прогресу суспільства, 

підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального 

зростання [190, с. 162].  

У контексті організації і правового регулювання фінансування науки 

підлягає врахуванню позитивний досвід країн Європейського Союзу. На 

національному рівні законодавство про стимулювання науково-дослідної та 

інноваційної діяльності в різних кранах ЄС встановлюється за такими типами 

законодавчих актів або комбінації з них, як: загальне рамкове законодавство; 

різні акти, створені на основі спільного плану політики/стратегії; конкретні 

заходи, передбачені в бюджетному законодавстві, та закріплює наступні форми 

підтримки інноваційної діяльності: 

– державне фінансування (стимулювання); 

– приватне фінансування; 

– змішана форма фінансування (державно-приватне партнерство). 

Основними методами державної підтримки науково-дослідної та 

інноваційної діяльності підприємств майже в усіх країнах ЄС є: пряме 

гарантоване фінансування, податкове стимулювання, надання субсидій, 

ваучерів, гарантій за кредитами та позиками, реалізація схем доступу до 

венчурного капіталу тощо. Для стимулювання інноваційної діяльності 

особливого значення набувають засоби непрямого впливу, оскільки вони 

забезпечують найбільший ступінь самостійності суб’єктів економічних 

відносин, що дозволяє підвищити зацікавленість та ініціативність у процесі 

створення інновацій. Державні фінансові інструменти використовуються на 

трьох рівнях: центральним урядом; місцевими або муніципальними органами 
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влади; самостійно або через діяльність спеціалізованих агенцій чи державних 

банків.  

Як показує міжнародний досвід, у даний час майже всі держави – члени 

ЄС надають податкові пільги суб’єктам інноваційної діяльності. При цьому 

ефективність різних інструментів податкового стимулювання в значній мірі 

залежить від того, наскільки чітко визначені правила їх застосування і 

наскільки ефективно здійснюється податкове адміністрування у відповідній 

країні. Правовий досвід країн ЄС цікавий тим, що зазначені держави по-

різному підійшли до вирішення проблеми дотримання балансу інтересів 

держави і приватного бізнесу в галузі податкових відносин. Водночас 

загальним у підходах майже усіх країн є чітке визначення правил надання та 

здійснення податкового контролю за застосуванням податкових пільг [27, 

с. 81].  

В умовах обмеженого фінансування, на нашу думку, слід забезпечити 

ефективність використання коштів, що виділяються з державного бюджету, 

поетапне зростання обсягу фінансування наукової діяльності, визначення та 

впровадження механізмів стимулювання бізнесу до фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності, зокрема, через пільги в оподаткуванні. З огляду 

на важливість розвитку соціально гуманітарних наук для успішних суспільних 

трансформацій та враховуючи недостатність бюджетних фінансових коштів, 

постає питання пошуку можливостей та шляхів залучення коштів меценатів для 

здійснення досліджень у цій галузі. 

Як справедливо зауважує Л. О. Филипович, ефективність прийнятих 

управлінських рішень у різних сферах життєдіяльності суспільства залежить 

від експертної оцінки ситуації та рекомендацій фахівців [195, с. 18].  

Зважаючи на те, що забезпечити фінансовою підтримкою всі напрями 

наукових досліджень неможливо, постає питання щодо визначення основних 

напрямів розвитку вітчизняної науки, які і стають пріоритетними для 

подальшої підтримки з боку держави. Важливу роль у проведенні оцінки 

наукових досліджень, визначенні їх доцільності та пріоритетності для 
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суспільства, відповідності сьогоденню, правильності вибраних шляхів, 

співвідношення витрачених зусиль і матеріальних витрат та отриманого 

результату відіграє наукова і науково-технічна експертиза [179, с. 54].  

Наукова і науково-технічна експертиза є невід’ємним елементом 

державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності та проводиться відповідно до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну експертизу». Цей Закон визначає правові, організаційні і 

фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також 

загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі 

організації і проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою 

забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-

економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-

технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-

технічного потенціалу, результатів досліджень [140].  

Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є: 

об’єктивне, комплексне дослідження об’єктів експертизи; перевірка 

відповідності об’єктів експертизи вимогам чинного законодавства; оцінка 

відповідності об’єктів експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, 

тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-

технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності; 

аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка 

результативності науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських 

розробок; прогнозування науково-технічних, соціально-економічних і 

екологічних наслідків реалізації чи діяльності об’єкта експертизи; підготовка 

науково обґрунтованих експертних висновків.  

Обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають: 

державні цільові наукові і науково-технічні програми; міждержавні наукові і 

науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних договорів 

України в межах її території; галузеві і міжгалузеві програми у сфері наукової і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7#w118
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науково-технічної діяльності; інноваційні програми та проекти державного 

значення (ст. 5) [140]. Підготовка пропозицій щодо засад функціонування в 

Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та 

науково-технічних програм, наукових проектів належить до основних функцій 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. МОН України 

здійснює на засадах, розроблених Національною радою України з питань 

розвитку науки і технологій, керівництво системою наукової і науково-

технічної експертизи.  

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення 

наукової і науково-технічної експертизи є обов’язковою. Фізичні особи, які на 

постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням 

експертних послуг, та юридичні особи, статутом яких передбачено таку 

діяльність, повинні пройти державну акредитацію й отримати свідоцтво, що 

підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення 

наукової і науково-технічної експертизи. Роз’яснюючи порядок проведення 

державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення 

наукової і науково-технічної експертизи, Закон вказує, що форму свідоцтва на 

право проведення такої експертизи та перелік документів державного зразка, 

що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і 

надання експертних послуг без отримання свідоцтва, визначає центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

науки. Цей же орган проводить і державну акредитацію фізичних і юридичних 

осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи.  

Як зазначалось вище, Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» запровадив нові підходи до фінансування наукової сфери, зокрема в 

частині розширення системи грантового фінансування наукових і науково-

технічних проектів. В сучасних умовах роль експертизи зростає, оскільки 

конкурсне фінансування передбачає проведення відбору за результатами 

наукової і науково-технічної експертизи.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7#w13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?nreg=848-19&find=3&text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2&x=0&y=0#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?nreg=848-19&find=4&text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7&x=0&y=0#w13
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Так, конкурсний відбір проектів, що фінансуватимуться за рахунок 

грантової підтримки, проводиться Національним фондом досліджень України з 

обов’язковим проведенням незалежної та об’єктивної наукової і науково-

технічної експертизи, у тому числі із залученням іноземних експертів. В умовах 

обмеженого фінансування науки необхідно за допомогою експертного 

оцінювання визначити ті напрями, що відповідають можливостям та стратегії 

розвитку країни, з метою концентрації фінансування на найважливіших 

напрямах досліджень, що підвищить ефективність такого фінансування. 

У зв’язку з цим постала необхідність удосконалення організаційно-правових 

засад наукової і науково-технічної експертизи.  

Зважаючи на роль і місце експертизи в процесі проведення науково-

технічної діяльності, особливої уваги вимагають аспекти організації 

експертизи: нормативно-правові питання науково-технічної діяльності 

експерта; визначення цілей і завдань експертизи; підбір кваліфікованих 

експертів і формування експертної групи; визначення способу проведення 

експертизи [20, с. 12].  

Орієнтовним Планом законопроектних робіт на 2015 рік, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 781-р від 22 липня 2015 р. була 

передбачена розробка проекту закону про внесення змін до Закону України 

«Про наукову і науково-технічну експертизу» (п. 95) з метою удосконалення 

правових засад її проведення експертизи [120]. Однак, Урядом законопроект не 

був ініційований. Після ухвалення в новій редакції Закону «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» оновлення Закону «Про наукову і науково-

технічну експертизу», на наш погляд, має відбуватись на основі розроблених 

Національною радою України з питань розвитку науки і технологій пропозицій 

щодо засад функціонування в країні системи незалежної наукової експертизи. 

На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль та значення 

науково-технічної інформації. Вона стає необхідною складовою інноваційного 

розвитку економіки будь-якої держави, базою науково-технічного прогресу. 

Відбувається її постійний приріст, накопичення й оновлення. Науково-технічна 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?nreg=848-19&find=4&text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7&x=0&y=0#w19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7#w13
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інформація сприяє взаємодії різних сфер суспільного життя: економіки, 

соціальної сфери, виробництва тощо. 

Правовий режим науково-технічної інформації визначається Законом 

України «Про науково-технічну інформацію», іншими законами та 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. У цьому Законі також визначені основи державної 

політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування та 

реалізації в інтересах науково-технічного, економічного та соціального 

прогресу країни.  

Оскільки науково-технічна інформація є одним із видів інформації, то для 

неї властиві загальні характеристики інформації. Визначення інформації 

міститься в статті 1 Закону України «Про інформацію». Інформація – це будь-

які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді. В українській юридичній думці під 

інформацією розуміється документовані або публічно оголошені відомості про 

події та явища, що відбуваються у суспільстві й державі та навколишньому 

природному середовищі [206, с. 717]. Відповідно до статті 15 Закону України 

«Про інформацію» науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або 

дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, 

одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-

технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Таке ж 

визначення міститься і в статті 1 Закону України «Про науково-технічну 

інформацію». Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої 

наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-

дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту 

нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних 

документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6&x=0&y=0#w15
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досліджень або містить наукову складову, тощо. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про інформацію» за порядком 

доступу інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим 

доступом. Відкритою вважається вся інформація, крім тієї, що віднесена 

законом до інформації з обмеженим доступом. Науково-технічна інформація є 

відкритою за режимом доступу, якщо інше не встановлено законодавством.  

Право на відкриту науково-технічну інформацію передбачає можливість 

вільного її одержання, зберігання, використання і поширення під час 

здійснення наукової, науково-дослідної, виробничої, громадської та іншої 

діяльності, що не забороняється чинним законодавством. Режим доступу до 

науково-технічної інформації з обмеженим доступом регулюється спеціальним 

законодавством. 

В процесі здійснення державного регулювання у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності держава керується принципом свободи 

поширення відкритої науково-технічної інформації. Режим доступу до науково-

технічної інформації з обмеженим доступом регулюється спеціальним 

законодавством. За визначенням В. Ю. Баскакова, інформацію з обмеженим 

доступом складають відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, доступ до яких 

обмежено відповідно до законодавства України її власником або добросовісним 

користувачем (суб’єктом владних повноважень, фізичною або юридичною 

особою) у зв’язку з її особливою цінністю для них на законних підставах [11, 

с. 49]. Правовий режим інформації з обмеженим доступом полягає в тому, щоб 

охороняти відомості, вільний обіг яких може порушити права та інтереси 

держави, суспільства та окремої особи, забезпечити інформаційну незалежність 

суб’єктів приватного права у відносинах із державою і між собою, узгодити 

публічну потребу у свободі інформації та право кожного на збереження 

таємниці [210, с. 13].  

Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній діяльності 

держава створює систему науково-технічної інформації. Національна система 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page4?text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6#w110
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науково-технічної інформації – це організаційно-правова структура, за 

допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також 

здійснюється координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та 

поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням 

інтересів національної безпеки. Система науково-технічної інформації є 

основою наукової діяльності. 

Національна система науково-технічної інформації складається з: 

спеціалізованих державних підприємств, установ, організацій, державних 

органів науково-технічної інформації, наукових і науково-технічних бібліотек, 

об’єднаних загальносистемними зв’язками та обов’язками; підприємств будь-

яких організаційно-правових форм, заснованих на приватній чи колективній 

власності, предметом діяльності яких є інформаційне забезпечення народного 

господарства і громадян України. З метою створення та розвитку національної 

системи науково-технічної інформації держава забезпечує: створення 

державних мереж первинного збирання, обробки та зберігання усіх видів 

науково-технічної інформації; проведення заходів для поширення і підвищення 

якісного рівня інформаційної продукції та послуг; фінансову підтримку 

надходження науково-технічної інформації до державних органів і служб 

науково-технічної інформації, наукових і науково-технічних бібліотек, 

створення їх мереж і відповідного технічного забезпечення; підготовку кадрів у 

сфері інформатики і науково-інформаційної діяльності; вільну конкуренцію між 

органами науково-технічної інформації, іншими підприємствами та 

організаціями усіх форм власності, які здійснюють науково-інформаційну 

діяльність; захист суб’єктів відносин в галузі науково-технічної інформації від 

прояву недобросовісної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах 

науково-інформаційної діяльності [139].  

Держава сприяє формуванню, зберіганню і ефективному використанню 

державних ресурсів науково-технічної інформації. В особі спеціальних органів 

управління вона веде чіткий облік національних інформаційних ресурсів у 

галузі науки і техніки. Результати науково-дослідної, дослідно-
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конструкторської, проектно-технологічної та іншої науково-технічної 

діяльності, фінансування якої повністю або частково здійснюється за рахунок 

державного бюджету, підлягають обов'язковій реєстрації та обліку. 

МОН України забезпечує організацію діяльності у сфері науково-технічної 

інформації; здійснює функціональне управління національною системою 

науково-технічної інформації; організовує використання державних ресурсів 

науково-технічної інформації, здійснює її пошук і передачу на безприбуткових 

засадах [124].  

Однією з важливих проблем у час переходу від постпромислового до 

інформаційного суспільства є проблема захисту інформації, яка ускладнюється 

тим, що збирання, переробка та розповсюдження інформація наразі набуло 

ознак індустрії, якою займаються мільйони людей. Всі провідні держави 

забезпечують захист науково-технічної інформації, адже з нею пов’язаний їх 

економічний розвиток і наукове лідерство у сучасному світі. Стаття 17 

Конституції України визначає, що забезпечення інформаційної безпеки є 

однією з найважливіших функцій держави, справою всього українського 

народу. Розв’язанню цього завдання сприятиме забезпечення функціонування 

повноцінної та ефективної системи охорони інформаційних ресурсів. Реалізація 

Україною курсу на інтеграцію у світове співтовариство та розширення 

міжнародного співробітництва у науково-технічній сфері зумовлює приведення 

норм національного законодавства у сфері захисту інформації до відповідності 

з міжнародними та європейськими стандартами. Важливим напрямком 

державної політики є підтримка міжнародного співробітництва у сфері 

науково-технічної інформації, створення для цього правових і економічних 

умов та сприяння здійсненню суб'єктами науково-інформаційної діяльності 

вільних і рівноправних відносин з міжнародними організаціями і установами. 

При цьому держава забезпечує відкритий і рівноправний доступ своїх громадян 

і громадян держав-партнерів за угодами до інформаційних ресурсів спільного 

користування. З цією метою КМУ визначає національний інформаційний центр, 

який координує міждержавний обмін науково-технічною інформацією.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF?nreg=630-2014-%EF&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6&x=0&y=0#w12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF?nreg=630-2014-%EF&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6&x=0&y=0#w13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF?nreg=630-2014-%EF&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6&x=0&y=0#w14
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Як показала практика, потребують оновлення норми Закону України 

«Про науково-технічну інформацію» щодо міжнародного співробітництва у 

сфері науково-технічної інформації, оскільки на сьогодні вони є чинними у 

редакції 1993 року і не повною мірою відповідають сучасним потребам. Це 

питання є особливо актуальним, зокрема, з огляду на те, що недостатнє 

використання світової інформації призводить до дублювання досліджень, до 

витрат матеріальних ресурсів на повторне отримання даних [104, с. 114].  

Недооцінка значення розбудови в Україні сучасної системи науково-

технічної інформації спричинила значну ізоляцію вітчизняної науки від 

світового та європейського науково-інформаційного простору. Для порівняння 

обсяг ринку провідних поширювачів електронних баз світової наукової 

інформації становить: в Україні – до 400 тисяч доларів США, в Росії – 15 млн, у 

Польщі – 23 млн. Читання в усій Україні зарубіжної наукової періодики не 

перевищує показників одного провінційного американського чи британського 

університету. Для вирішення проблеми необхідно запровадити 

загальнодержавну передплату доступу до провідних баз зарубіжної наукової 

інформації або хоча б дозволити таку передплату для окремих установ [183, 

с. 120].  

Державна підтримка міжнародної співпраці і є одним із основних засобів 

державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності. Держава 

створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб’єктами 

наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з 

науковими та науково-технічними організаціями, міжнародними науковими 

організаціями, іноземними юридичними особами, іноземними та міжнародними 

науковими товариствами та об’єднаннями.  

Принцип відкритості для міжнародного науково-технічного 

співробітництва, забезпечення інтеграції української науки у світовий науковий 

та Європейський дослідницький простір із забезпеченням захисту інтересів 

національної безпеки – один із найважливіших принципів, якими має 
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керуватись держава під час здійснення державного регулювання у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності.  

Міжнародне наукове співробітництво здійснюється у межах 

двосторонньої міжурядової співпраці, міждержавних зв’язків в окремих 

галузях, співпраці з міжнародними організаціями, участі в програмах ЄС: 

Еразмус + та Горизонт 2020, міжнародної технічної допомоги.  

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється 

шляхом: проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних 

розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм; 

проведення досліджень та розробок за спільними координаційними угодами; 

виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є організація 

іноземної держави або міжнародна організація; проведення спільних 

досліджень та розробок з міжнародними колективами спеціалістів, 

міжнародними інститутами та спільними підприємствами, використання права 

власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат на основі 

договорів між суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності; взаємного 

обміну науковою та науково-технічною інформацією, використання об’єднаних 

міжнародних інформаційних фондів, банків даних; проведення міжнародних 

конференцій, конгресів, симпозіумів; взаємного обміну науковими, науково-

технічними та науково-педагогічними кадрами, студентами і аспірантами, а 

також спільної підготовки спеціалістів; участі у міжнародних наукових 

програмах, зокрема в рамкових програмах Європейського Союзу з досліджень 

та інновацій.  

Необхідно проводити дієву державну політику в галузі міжнародного 

наукового співробітництва, яка орієнтується на спільні дослідження і 

конкурентоспроможні розробки, сприяти поглибленню та інтенсифікації 

зв’язків між науковими установами різних держав, обміну досвідом, 

інформацією, технологіями у сферах, які становлять взаємний інтерес. 

Відповідно до чинного законодавства України держава забезпечує 

інтеграцію національного дослідницького простору до Європейського 

http://mon.gov.ua/activity/mizhnarodni-zvyazki/uchast-u-programax-es-erazmus-ta-gorizont-2020/
http://mon.gov.ua/activity/mizhnarodni-zvyazki/uchast-u-programax-es-erazmus-ta-gorizont-2020/
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дослідницького простору. Європейський дослідницький простір – це система 

програм та політичних інструментів, що об’єднує інституційне середовище 

досліджень і розробок держав – учасниць Європейського Союзу та 

асоційованих членів з метою розвитку міжнародного науково-технічного 

співробітництва, вільного трансферу знань, мобільності дослідників [138].  

Інтеграція забезпечується шляхом підвищення ефективності національної 

дослідницької системи, оптимізації міжнародної співпраці задля вирішення 

глобальних викликів, що стоять перед людством, забезпечення участі у 

рамкових та спільних міжнародних програмах Європейського Союзу, 

узгодження стратегії створення державних дослідницьких інфраструктур з 

дорожньою картою Європейських дослідницьких інфраструктур, створення 

сприятливих умов для мобільності вчених, забезпечення гендерної рівності,  

повноцінного обміну, передачі та доступу до наукових знань.  

До основних напрямків міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів належить участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 

докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими 

працівниками; проведення спільних наукових досліджень; участь у 

міжнародних освітніх та наукових програмах. Вищі навчальні заклади мають 

можливість створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними 

вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями, 

відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників для роботи, залучення таких працівників іноземних вищих 

навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій 

роботі у вищих навчальних закладах України (ст. 75 Закону України «Про вищу 

освіту») [113].  

У зв’язку з цим критично важливим є вивчення англійської мови. 

Англійська, у будь-якому разі, це мова номер один для науки. 99 % наукової 

інформації у світі сьогодні виходить англійською мовою і щоб виживати у дуже 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5?text=%D3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2#w13
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жорсткій конкурентній боротьбі, треба розуміти, що англійську слід знати на 

достатньому фаховому рівні [185].  

Важливим напрямком міжнародної співпраці є сприяння академічній 

мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які 

навчаються, постановою Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 

2015 р. затверджене Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність. Це Положення встановлює порядок організації програм 

академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вищих 

навчальних закладів (наукових установ) на території України чи поза її межами 

та учасників освітнього процесу іноземних вищих навчальних закладів 

(наукових установ) на території України [127].  

Можливості академічної мобільності сприятимуть підвищенню якості 

підготовки наукових кадрів. Академічна мобільність посилює міжкультурний 

обмін, підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини 

та зв’язки з іншими країнами. Вона примушує національні системи науки і 

освіти шукати відповіді на виклики глобального простору. Академічна 

мобільність збільшує шанси людини на професійну самореалізацію [91, с. 390].  

Становлення в Україні інноваційної економіки вимагає забезпечення її 

висококваліфікованим людським капіталом. Для її розвитку потрібні 

дослідники високої кваліфікації, здатні знайти можливості для застосування 

своїх знань і реалізації результатів своїх досліджень [67, с. 83].  

Підготовка висококваліфікованих науковців з високою професійною й 

теоретичною підготовкою, здатних до самостійної творчої роботи набуває 

особливого значення в сучасних умовах збільшення наукової інформації й 

швидкого відновлення знань. З метою постійного оновлення інтелектуального 

потенціалу суспільства, сприяння науковій творчості держава забезпечує 

підвищення кваліфікації науковців, запроваджує систему атестації наукових 

кадрів, забезпечує підвищення престижності наукової та науково-технічної 

діяльності.  
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Підготовка наукових кадрів спрямована на такий специфічний предмет, 

як особистість дослідника. Основними формами підготовки наукових кадрів 

вищої кваліфікації є аспірантура, ад’юнктура та докторантура. Підготовка 

науково-педагогічних і наукових кадрів здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про вищу освіту».  

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за 

власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 

відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі 

елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими 

навчальними закладами, та докторів наук за науковими програмами відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту». Наукові установи Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук можуть здійснювати 

підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту».  

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 

затверджений Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). 

Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою 

здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук 

відповідно [128].  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється: в аспірантурі (ад’юнктурі) вищого навчального закладу (наукової 

установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання; поза 

аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну 

або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному 

вищому навчальному закладі (науковій установі). Підготовка здобувачів 

ступеня доктора наук здійснюється: в докторантурі вищого навчального 

закладу (наукової установи) за очною (денною) формою навчання; шляхом 

самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w114
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%C0%EA%E0%E4%E5%EC#w115
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється: 

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); за 

рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів на проведення наукових досліджень, за якими передбачається  

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 

наук). Вступ до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури здійснюється на 

конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до відповідного 

вищого навчального закладу (наукової установи).  

Питання підготовки кадрів є дуже важливим, адже від знань та досвіду, 

котрі вони отримають під час навчання в аспірантурі та докторантурі, залежить 

і потенціал їх майбутніх висновків у наукових дослідженнях [170, с. 121].  

Вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і 

доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і 

професора. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є 

державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань здійснюються відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту». Вимоги до здобувачів вчених звань сформульовані 

в загальному у Постанові Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 

2015 р. «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу 

освіту» [38] та більш детально в Порядку присвоєння вчених звань науковим та 

науково-педагогічним працівникам, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки № 13 від 14 січня 2016 р., зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313. Цей Порядок визначає 

механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених 

звань вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-

технічними) радами наукових установ, основні критерії оцінки їх науково-

педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених 

звань.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%F1%F2%F3%EF%E5%ED#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%F1%F2%F3%EF%E5%ED#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%F1%F2%F3%EF%E5%ED#w15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Законами та іншими нормативно-правовими актами встановлюються 

правові засади підвищення кваліфікації та атестації наукових працівників. 

Наукова установа забезпечує науковому працівникові підвищення кваліфікації 

не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати, 

а її результати враховуються під час атестації наукових працівників.  

З метою оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, 

результативності його роботи, визначення відповідності кваліфікації наукового 

працівника займаній посаді, виявлення перспективи використання здібностей 

наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня та 

визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці 

наукового працівника в наукових установах не рідше одного разу на п’ять років 

проводиться атестація наукових працівників (ст. 29 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність»).  

Необхідною передумовою результативної наукової діяльності є 

формування єдиної для всіх, прозорої та об’єктивної системи державної 

атестації наукових установ. Державна атестація наукових установ проводиться 

з метою визначення ефективності їх діяльності. Для наукових установ 

державної, комунальної форм власності, а також наукових установ, у статутних 

капіталах яких є частка, що належить державі, державна атестація проводиться 

в обов’язковому порядку не менше одного разу на п’ять років, для 

новоутворених – не пізніш як через три роки після утворення. Для наукових 

установ інших форм власності державна атестація може бути проведена за 

ініціативою таких установ (ст. 11 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність»). 

Підготовка пропозицій щодо засад функціонування в Україні державної 

атестації наукових установ належить до повноважень Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій, порядок проведення державної 

атестації наукових установ затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Під час проведення державної атестації наукових установ здійснюється їх 

оцінювання за такими напрямами: 1) забезпеченість науковими і науково-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?nreg=848-19&find=2&text=%E0%F2%E5%F1%F2%E0%F6&x=0&y=0#w16
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технічними кадрами; 2) стан матеріально-технічної бази; 3) якість наукової і 

науково-технічної діяльності – на основі експертної оцінки з використанням 

наукометричних та інших показників, що використовуються в міжнародній 

системі експертизи; 4) оцінка ефективності наукової і науково-технічної 

діяльності має здійснюватися відповідно до завдань наукової установи. 

Визначення ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності наукових установ необхідне для приведення базового бюджетного 

фінансування наукових установ у відповідність до результатів державної 

атестації.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 р. 

затверджений Порядок проведення державної атестації наукових установ, який 

визначає механізм проведення державної атестації наукової (науково-дослідної, 

науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної) установи з 

метою визначення ефективності її діяльності.  

Згідно до цього Порядку державна атестація наукових установ 

проводиться експертними групами та експертною комісією з проведення 

державної атестації наукових установ. Положення про експертні групи та їх 

персональний склад затверджується Міністерством освіти і науки.  

Державна атестація наукових установ проводиться відповідно до 

методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності наукових установ під час проведення державної атестації, яка 

розробляється з урахуванням міжнародного досвіду за участю центральних 

органів виконавчої влади, інших заінтересованих органів, Національної 

академії наук, національних галузевих академій наук, Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій та затверджується МОН. Міністерство 

освіти і науки України здійснює керівництво системою державної атестації 

наукових установ [129].  

Відповідно до Порядку за підсумками оцінювання наукові установи 

класифікуватимуть на 4 групи: наукові установи-лідери; стабільні наукові 

установи, що можуть бути провідними за певними напрямами наукових 
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досліджень; наукові установи, що є унікальними у певній галузі, але 

демонструють невисокий рівень розвитку потенціалу; наукові установи, для 

яких наукова, науково-технічна або інноваційна діяльність перестали бути 

основним видом діяльності, які не є унікальними у відповідній галузі та 

втратили перспективи розвитку. Такі установи протягом року мають бути 

реорганізовані чи ліквідовані.  

У середньостроковій перспективі (до 2020 року) Уряд планує здійснення 

державної атестації не менше 80 відсотків наукових установ, для яких 

проходження державної атестації на законодавчому рівні визначено як 

обов’язкове [130]. Результатом цього має стати формування ефективної 

структури мережі таких установ. Державна атестація наукових установ 

визначить їх сильні та слабкі сторони, буде сприяти інституційним змінам, 

стимулюючи наукові установи до реформ, наближення до європейських 

стандартів [99, с. 299].  

Таким чином, державний вплив на наукову та науково-технічну 

діяльність здійснюється посередництвом різноманітних засобів. Слід 

зауважити, що деякі з них передбачаються безпосередньо Конституцією 

України, зокрема, затвердження, розробка і здійснення загальнодержавних 

програм науково-технічного розвитку, встановлення наукових зв’язків України 

зі світовим співтовариством. Регулююча діяльність держави здійснюється, 

зокрема, через: визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, їх 

фінансування; створення системи науково-технічної інформації, забезпечення 

здійснення науково-технічної експертизи; підготовку та атестацію кадрів; 

атестацію наукових установ; сприяння міжнародному науковому 

співробітництву та інші. Через згадані засоби розкривається сутність 

державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності.  

Серед виявлених проблем – необхідність удосконалення законодавчої 

бази. Закони «Про науково-технічну експертизу» та «Про науково-технічну 

інформацію» потребують оновлення. Необхідним є ухвалення підзаконних 
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нормативно-правових актів, що стосуються атестації наукових працівників та 

наукових установ. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Особливість державного регулювання наукової діяльності включає два 

аспекти: особливість організаційної структури державного регулювання 

(органів державної влади та інших суб’єктів) і особливість засобів державного 

регулювання.  

2. Для виконання завдань державного регулювання необхідна система 

органів, які здатні ефективно виконувати покладені на них завдання. 

Суб’єктами державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності є Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, центральний орган виконавчої влади у сфері науки і технологій, інші 

центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації, інші 

суб’єкти в межах своїх повноважень. 

На основі дослідження існуючої системи суб’єктів що забезпечують 

державне регулювання, слід відмітити важливість створення Національної ради 

з питань розвитку науки і технологій як координаційного органу, що забезпечує 

взаємодію представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та 

реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної 

політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

4. Виявлено, що особливістю державного регулювання наукової 

діяльності є те, що воно здійснюється не лише органами державної влади, а й 

іншими суб’єктами, зокрема, Національною академією наук України, яка 

розробляє пропозиції щодо засад державної наукової і науково-технічної 

політики, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, 

науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку держави. 

Особливість науки як об’єкта державного регулювання обумовлює і 

особливість суб’єктів її державного регулювання. Державне регулювання та 
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управління науковою діяльністю певною мірою здійснює значна кількість 

органів, центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень 

здійснюють управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності 

відповідних галузей та управління системою наукових установ, які знаходяться 

у їх підпорядкуванні.  

5. Обґрунтована доцільність утворення Міністерства науки і вищої освіти 

України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки та 

вищої освіти. 

6. Досягнення мети державного регулювання наукової та науково-

технічної діяльності здійснюється за допомогою використання різноманітних 

засобів державного регулювання. Засоби державного регулювання наукової 

діяльності – це способи впливу держави на наукову та науково-технічну 

діяльність, з метою створення сприятливих умов її здійснення. 

На основі аналізу чинного законодавства України до основних засобів 

державного регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності 

віднесено: визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки, 

формування державних цільових наукових та науково-технічних програм, 

формування державних замовлень на науково-технічні розробки; фінансування 

наукових досліджень та реалізації науково-технічних програм, здійснення 

диференційованої податкової політики та фінансово-кредитне стимулювання 

наукової діяльності; забезпечення організації та проведення наукової і науково-

технічної експертизи; забезпечення функціонування національної системи 

науково-технічної інформації; державна підтримка міжнародного наукового та 

науково-технічного співробітництва; підготовка наукових кадрів, підвищення 

їх наукової кваліфікації, атестація наукових кадрів; державна атестація 

наукових установ та інші.  

7. Доведено, що особливість засобів державного регулювання наукової 

діяльності зумовлюється самою специфікою інтелектуальної творчої діяльності, 

що не може бути високоефективною без гарантування свободи наукової 
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творчості. Забезпечення свободи наукової творчості спрямоване також на 

створення умов розвитку особистостей, які є схильними до наукової та 

інноваційної ї діяльності.  

8. З аналізу сучасних засобів державного регулювання наукової 

діяльності видно, що актуальними завданнями органів державного регулювання 

є визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень та розробок за 

тематичною ознакою у відповідності до напрямків економічного розвитку, 

забезпечення відповідного фінансування наукових досліджень і розробок. 

Важливим пріоритетом держави має бути створення умов для розвитку творчих 

здібностей вчених, що дозволить якісніше забезпечити наукову сферу 

висококваліфікованими кадрами. Наука на сучасному етапі вимагає проведення 

комплексних міждисциплінарних досліджень, залучення фахівців не тільки із 

різних галузей чи наукових шкіл, а й з різних країн. Тому важливим завданням 

є забезпечення міжнародної наукової співпраці. 

Встановлено, що роль держави у регулюванні наукової сфери 

ускладнюється, органи державної влади повинні вдосконалювати засоби 

державного впливу на наукову сферу з метою досягнення високої ефективності 

такого впливу. 

9. Нормативно-правова база державного регулювання та управління у 

сфері науки визначає вплив держави на наукову галузь. Аналіз правового 

забезпечення засобів державного регулювання показує необхідність 

вдосконалення законодавства. Зокрема, закони «Про науково-технічну 

експертизу» та «Про науково-технічну інформацію» потребують осучаснення з 

метою удосконалення організаційно-правових засад наукової і науково-

технічної експертизи та забезпечення розвитку національної системи науково-

технічної інформації. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Актуальні напрями забезпечення розвитку наукової і науково-

технічної діяльності на сучасному етапі та їх правове регулювання 

 

Наука є базовим елементом розвитку держав у сучасному світі. Це 

вимагає вироблення якісно нової державної політики у сфері науки, створення 

сучасного нормативного забезпечення наукової діяльності, впровадження 

організаційно-правових заходів, які забезпечать ефективне функціонування 

науки та її включення в систему міжнародних науково-технічних зв’язків, 

підтримку на достатньому рівні технологічної безпеки України. Система 

державного регулювання є невід’ємним елементом сфери наукової і науково-

технічної діяльності. Вдосконалення державного регулювання, його належне 

правове забезпечення, запровадження нових організаційних форм, перехід на 

новий якісний рівень організації наукової діяльності має на меті підвищення 

рівня вітчизняної науки до сучасного світового рівня.  

На сучасному етапі до основних проблем державного регулювання 

наукової діяльності, на нашу думку, слід віднести: 

- відсутність координації між органами державної влади, суб’єктами 

наукової діяльності, бізнесом та громадянським суспільством під час вирішення 

стратегічних питань розвитку наукової сфери; брак дієвих механізмів 

комунікації між наукою, бізнесом та суспільством;  

- падіння престижу фаху науковця у Україні, нівелювання цінності 

наукової праці, відсутність стимулів для залучення молоді у наукову діяльність, 

відтік висококваліфікованих кадрів закордон або в інші сфери діяльності, 

зниження кількості вчених відносно зайнятого, економічно активного 

населення;  



126 

- відсутність єдиного підходу до оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів, недостатня частка конкурсного фінансування;  

- застаріла дослідницька інфраструктура та матеріально-технічна 

база, залежність від поставок наукового обладнання з-за кордону;  

- ізольованість української науки, низький рівень міжнародної 

наукової комунікації, незадовільна поширеність результатів наукового пошуку 

українських вчених закордоном;  

- низький рівень використання іноземних мов при підготовці 

наукових кадрів та у процесі підготовки наукових публікацій, низька кількість 

публікацій іноземними мовами у високорейтингових виданнях, що виходять до 

світових наукометричних баз з урахуванням міжнародних стандартів 

академічного письма;  

- низька цитованість публікацій вітчизняних учених за кордоном, 

питання якості і відповідності міжнародним стандартам українських науково-

періодичних видань, низька мотивація до публікацій в міжнародних виданнях;  

- проблеми з доступом до міжнародних наукометричних баз даних 

(бібліографічних баз), незадовільна комплектація наукових фондів бібліотек 

закордонними науковими виданнями.  

Необхідно спрямувати зусилля на підвищення іміджу України як наукової 

держави, формування культури академічної відкритості, демократичності, 

поширення принципів гендерної рівності в науці, відкритість до конструктивної 

критики; переборення негативних цінностей у організації вищої освіти та науки 

таких як патерналізм, ієрархічність, клановість, закритість, непрозорість, втрата 

амбіцій до інноваційного, лідерського розвитку, втрата мотивації та емоційне 

вигорання. 

На сучасному етапі важливим є використання можливостей, отриманих в 

результаті укладення євроінтеграційних угод. Починаючи з 2014 року, в 

Україні відбулася низка знакових подій на євроінтеграційному напрямі, які б 

могли істотно покращити стан сфери науки. Ідеться насамперед про підписання 

Угоди про асоціацію Україна – ЄС та Угоду між Україною і ЄС про участь 
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України у програмі ЄС «Горизонт-2020». Завдяки цьому Україна стала 

країною-учасницею Європейського дослідницького простору, отримавши на 

унікальних умовах ряд можливостей для розвитку наукової та інноваційної 

сфер [203].  

У доповіді Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС 

«Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій» 

вказується на недоліки політики та дій Уряду і Верховної Ради України в сфері 

інтеграції до європейського дослідницького простору та кроки, які необхідно 

здійснити: реформа державного управління та підвищення довіри до 

української системи науки й технологій із боку країн ЄС; формування 

інституцій із узгодження та координації наукових політик, а також створення 

механізму ресурсного забезпечення реалізації політики; створення й доступ до 

міждержавних мереж, спільних програм, дослідницьких та е-інфраструктур; 

формування міждержавних і державно-приватних партнерств для обміну знан-

нями, дослідниками, даними та трансферу технологій [46]. Очікуваними є 

висновки експертів щодо відсутності стратегії та недостатнього фінансового 

забезпечення розвитку в сфері науки й технологій України. Крім того, 

інституційна спроможність Міністерства освіти і науки є недостатньою для 

виконання повноважень із забезпечення інтеграції до Європейського 

дослідницького простору. Україна не використовує структури Європейського 

дослідницького простору, створені для узгодження інноваційної політики.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 275-р від 03 квітня 

2017 р. затверджено середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 

2020 року. Середньостроковий план направлений на поліпшенні всіх аспектів 

життя громадян шляхом досягнення таких цілей: економічне зростання; 

ефективне врядування; розвиток людського капіталу; верховенство права і 

боротьба з корупцією; безпека та оборона. Для досягнення цілі розвитку 

людського капіталу, яким є наука, дії Уряду спрямовуються, зокрема, на 

формування та реалізацію ефективної політики у сфері науки. Причинами 

зниження наукоємності валового внутрішнього продукту, а також зниження 
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ролі науки та її впливу на розвиток держави є не лише дефіцит коштів, 

застаріла матеріально-технічна база наукової сфери, стан кадрового наукового 

потенціалу, неефективне використання наявних ресурсів, але і неефективна 

система державного управління у сфері науки, відсутність координації зусиль, 

що не дає змоги сконцентруватися на конкретних завданнях розвитку 

національної економіки та обороноздатності держави. Основними завданнями 

на середньостроковий період є відновлення статусу вітчизняної науки як 

основного інструменту технологічного та соціально-економічного розвитку 

держави, підвищення соціального статусу наукових та науково-педагогічних 

працівників, припинення масового відпливу висококваліфікованих наукових 

кадрів з України [130].  

Перспективи України щодо формування і реалізації ефективної наукової, 

науково-технічної та інноваційної політики треба розглядати в контексті 

перспектив переходу економіки України на інноваційній шлях розвитку. 

Ключове значення для досягнення цієї мети мають: кардинальна зміна типу 

взаємовідносин влади і науки, створення механізмів реальної взаємодії владних 

структур із науковим співтовариством, посилення реального впливу наукової 

громадськості на формування і реалізацію державної науково-технологічної та 

інноваційної політики [211].  

Як справедливо вважає В. П. Марущак, розбудова інноваційного 

суспільства можлива лише за умов активної державної підтримки, 

впровадження програм, спрямованих на поліпшення інвестиційно-

інноваційного клімату, створення довгострокових мотивацій науково-технічної 

творчості, стимулювання розвитку науки [73, с. 208].  

На підставі аналізу актуальних досліджень, публікацій, нормативно-

правових актів можна зробити висновок, що перехід економіки на інноваційний 

шлях розвитку гальмується, зокрема, низьким рівенем взаємозв’язку між 

університетами, науковими установами та бізнесом, невідповідністю якості і 

змісту освіти потребам ринку, низьким рівенем трансферу технологій, 

низькими темпами впровадження новітніх досягнень науки і техніки.  
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Можливість для України стати країною з розвинутою економікою та з 

високим рівнем життя може з’явитись, якщо розглядати науку і освіту як 

найважливіший фактор розвитку, використовуючи їх потенціал для переходу на 

інноваційний шлях. Перехід на інноваційний шлях економічного розвитку 

передбачає масштабні інвестиції в людський капітал, оскільки розвиток людини 

є основною метою та необхідною умовою прогресу сучасного суспільства. І тут 

важливу роль відіграє освіта, яка є стратегічним ресурсом країни, важливим 

показником людського розвитку. Наука, в свою чергу, як рушійна сила 

розвитку суспільства загалом і освіти зокрема, є базою для змістовного 

наповнення навчальних програм. Вищі навчальні заклади повинні мати чітку 

методику, яких саме фахівців потребує наука, економіка та суспільство у 

сучасному світі. Зростання кількості інформації та темпів її поширення, 

розвиток інформаційних та комунікативних технологій, інформатизація 

суспільства, глобалізація – змушують суспільства до інновацій у освітній сфері.  

Світова практика свідчить, що навчання студентів досягає значних 

успіхів тоді, коли воно здійснюється у контексті з творчо працюючими 

науковцями як у навчальних закладах, так і в науково-дослідних 

організаціях [63]. Розвиток науки потребує достатньої кількості кваліфікованих 

кадрів для ведення різнобічної наукової діяльності. При цьому і викладачі вузів 

можуть готувати висококласних фахівців лише у тому разі, якщо самі залучені 

до таких досліджень [68].  

Як слушно зауважує професор М. Ю. Ільченко, «від рівня науки в 

університетах залежить якість освіти, наукова компонента принципово 

відрізняє навчання в середній школі від навчання у вишах. Основні функції 

науки в університетах – здобуття науково-педагогічними працівниками нових 

наукових знань, захист яких їх авторами – підґрунтя отримання вчених звань і 

наукових ступенів. Ці нові знання постійно оновлюють зміст університетської 

освіти, це основа створення нових технологій і техніки, практичне 

впровадження яких – базис інноваційного розвитку економіки та зміцнення 

безпеки країни» [44].  
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Сприяння науковій діяльності вищих навчальних закладів – це важливий 

аспект далекоглядної і результативної державної політики, яка визначає 

перспективи суспільства, його місце в світовому співтоваристві і роль у 

глобальному світі [211].  

Інтеграція науки і вищої освіти сприяє: підвищенню результативності і 

ефективності досліджень, підвищенню якості освіти, якості підготовки 

наукових кадрів, ефективності використання бюджетних коштів,залучення 

талановитої молоді до наукової діяльності, активізації процесів комерціалізації 

прикладних наукових досліджень.  

На переконливу думку Н. П. Христинченко, існування ефективного 

механізму взаємодії освітньої та наукової діяльності в Україні забезпечується 

шляхом організації розвитку науки у вищих навчальних закладах [196, с. 260]. 

Аналіз законодавства дозволяє виокремити й інші способи взаємодії науки і 

освіти, з урахуванням того, що для наукових установ проведення наукових 

досліджень є основним видом діяльності, а для вищих навчальних закладів – 

невід’ємною частиною освітньої діяльності.  

Положення щодо сутності та напрямів інтеграції науки й освіти одержали 

своє відображення в законодавстві України. З ухваленням у 2014 році Закону 

України «Про вищу освіту», а у 2015 році – Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» (у нових редакціях) в Україні формується правова 

основа розвитку освіти, науки й стимулювання інноваційного розвитку. Закон 

«Про вищу освіту» встановлює основні засади функціонування системи вищої 

освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з 

вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних 

закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях [113]. Цим 

Законом підготовка наукових кадрів через аспірантуру визначена тепер третім 

науково-освітнім рівнем (ст. 5). Закон визначив основи наукової, науково-
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технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах, яка є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності. Здійснення наукової і науково-

технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є обов’язковим. 

Основною метою наукової діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом 

проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і 

впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, 

матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 

підготовки фахівців інноваційного типу.  

За твердженням В. І. Меняйло, магістерські програми покликані створити 

той необхідний дослідницько-інноваційний простір, в якому наукові інтереси 

викладачів та наукові прагнення студентів будуть спрямовані на вирішення 

найбільш важливих проблем соціально-економічного розвитку країни та 

формуватиметься особистість дослідницько-інноваційного типу [76, с. 157].  

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів є: одержання конкурентоспроможних 

наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових 

знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного 

наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та 

впровадження інноваційних наукових розробок [113]. Розвиток 

університетської науки сприятиме залученню талановитої молоді до наукових 

досліджень та забезпеченню відповідності змісту освіти сучасним досягненням 

у галузі науки і техніки.  

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» містить 

норми, спрямовані на інтеграцію вищої освіти і науки та розвиток 

університетської науки. Вищі навчальні заклади в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності підлягають державній атестації в 

порядку, визначеному КМУ. На вищі навчальні заклади, що пройшли державну 

атестацію в частині провадження ними наукової діяльності, поширюються 

гарантії забезпечення наукової діяльності, визначені для наукових установ. На 

науково-педагогічних працівників таких вищих навчальних закладів 
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поширюються гарантії наукової діяльності, визначені Законом для наукових 

працівників [138]. 

Підвищення наукомісткості освіти справлятиме значний вплив як на 

розвиток освіти, так і на розвиток наукової діяльності, оскільки 

забезпечуватиме наукову сферу більш кваліфікованими кадрами. При цьому 

розвиток освіти залежить від державних ініціатив та державної підтримки [171, 

с. 58].  

Нормою статті 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» дозволено науковим установам та національним академіям наук 

засновувати вищі начальні заклади, здійснювати навчання за програмами 

післядипломної освіти, брати участь у забезпеченні навчального процесу та 

створювати науково-навчальні об’єднання, а також утворювати спільно з 

вузами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним 

рівнем магістра та/або доктора філософії та розміщувати власні структурні 

підрозділи (лабораторії) на базі навчального закладу на підставі відповідного 

договору.  

Провідна роль у розвитку вітчизняної науково-освітньої сфери і процесів 

інтеграції належить НАН України та національним галузевим академіям наук. 

Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих 

навчальних закладів і наукових установ НАН України, національних галузевих 

академій наук здійснюється з метою розроблення та виконання пріоритетних 

наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних 

розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та 

організаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

НАН України (та її наукові установи) має право засновувати вищі 

навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними 

рівнями, у тому числі магістра та доктора філософії. В Статуті Академії 

зафіксоване право НАН України створювати вищі навчальні заклади, а також 

створення академічними науковими установами спільних наукових підрозділів 

разом із вищими навчальними закладами. Як зазначає В. Л. Богданов, Академія 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED#w147
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має вже чималий досвід освітянської роботи. Так, майже 25 років функціонує 

спільне з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

Відділення цільової підготовки, вже багато років працює аналогічне спільне 

Відділення з Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут», до структури Академії належить Київський 

університет права, останніми роками створено чимало спільних кафедр 

академічних установ і вищих навчальних закладів [14].  

Рішення про створення Державної наукової установи «Київський 

академічний університет» (далі – КАУ) НАН України та МОН України було 

ухвалене 25 березня 2016 р. на спільному засіданні президії Національної 

академії наук та колегії Міністерства освіти і науки. Цей університет 

покликаний започаткувати створення вищих навчальних закладів нового типу, 

в основі діяльності яких лежить тісне поєднання вищої освіти з науковими 

дослідженнями. Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією 

Національної академії наук та Міністерства освіти і науки щодо утворення 

державної наукової установи «Київський академічний університет» подвійного 

підпорядкування Національній академії наук та Міністерству освіти і науки, 

реорганізувавши шляхом перетворення Фізико-технічний навчально-науковий 

центр Національної академії наук. Розпорядженням від 14 грудня 2016 р. 

№ 962-р Уряд утворив державну наукову установу «Київський академічний 

університет» з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих наукових 

кадрів [156].  

Київський академічний університет розглядається як проект становлення 

опорного науково-дослідницького університету. Опорний університет – це 

якісний сплав найвищої освіти і сучасних наукових досліджень; це також 

індивідуальний підхід до кожного студента, їх супровід науковим керівником 

від перших курсів до початку самостійної наукової кар’єри; і, нарешті, це 

максимальна інтеграція у міжнародний дослідницький простір, що життєво 

необхідно для української науки. «За своєю ідеологією КАУ є дослідницьким 

університетом, на базі якого планується реалізувати систему органічного 
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поєднання науки та освіти в Україні, у тому числі для прискорення інтеграції у 

Європейський дослідницький простір (European Research Area). КАУ має 

адаптувати до українських умов систему дослідно-орієнтованої підготовки 

фахівців найвищої кваліфікації для наукових, наукомістких виробничих та 

освітніх установ. Ця система базується на поєднанні освітнього та 

дослідницького процесів шляхом індивідуального залученням студентів на 

ранніх стадіях їхнього навчання до науково-дослідної та інноваційної 

діяльності в наукових установах» [201].  

Аналіз законодавства про наукову і науково-технічну діяльність та про 

вищу освіту дозволяє зробити висновок, що інтеграція науки і освіти має 

відбуватись у таких основних формах:  

1) проведення наукової, науково-технічної діяльності у вищих 

навчальних закладах ( університетах, академіях, інститутах);  

2) здійснення науковими установами та національними академіями 

наук освітньої діяльності;  

3) створення науковими установами та національними академіями 

наук спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізованих 

кафедр для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та/або 

доктора філософії;  

4) організація академічними установами та ВНЗ спільних науково-

навчальних та науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур; 

5) створення спільних лабораторій, центрів колективного 

користування обладнанням; 

6) фінансування спільних науково-освітніх проектів шляхом надання 

грантової підтримки;  

7) проведення вищими навчальними закладами і науковими 

установами Національної академії наук України, національних галузевих 

академій наук спільних наукових досліджень, експериментальних та 

інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та 

власних надходжень; 
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8) провадження академічними установами та вищими навчальними 

закладами спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;  

9) організація на базі наукових установ і організацій НАН України, 

національних галузевих академій наук наукових досліджень молодих вчених, 

докторантів та аспірантів, систематичної виробничої практики студентів вищих 

навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні 

наукових досліджень.  

Більш тісна взаємодія науки і вищої освіти сприятиме розвитку наукового 

потенціалу, забезпечить підготовку наукових кадрів, що швидко 

пристосовуватимуться до змін, ефективно працюватимуть в умовах високої 

конкуренції. Інтеграція має стати основним механізмом розвитку науки і вищої 

освіти, як інноваційного потенціалу країни, тому актуальним є вивчення та 

запровадження ефективних форм інтеграції, адаптованих до потреб суспільства 

та фінансових можливостей. У зв’язку з цим, було б доцільним здійснення 

державної політики у сфері науки та вищої освіти одним центральним органом 

виконавчої влади – Міністерством науки та вищої освіти України. 

Наукові відкриття є рушійною силою розвитку суспільства, коли вони 

впроваджені в життя. Тому наступною умовою розвитку науки є її зв’язок з 

виробництвом, практичним використанням результатів науково-дослідної 

роботи [167, с. 41].  

Одним із важливих напрямів формування та реалізації політики держави 

вважають розроблення реальних механізмів залучення потужного науково-

технологічного потенціалу сфери освіти. Першочерговим у цьому плані може, 

зокрема, бути поширення кращої практики функціонування технопарків при 

технологічних університетах. При цьому слід зазначити, що результативність 

даного процесу залежить від остаточного вирішення питання у сфері 

комерціалізації результатів наукових досліджень, у тому числі отриманих із 

залученням державного фінансування, на користь стимулювання 

підприємницької активності наукових організацій і безпосередньо виконавців. 

Необхідно детально прописати і узаконити процедуру дозволу і стимулювання 
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заняття профільною комерційною діяльністю наукових і освітніх організацій, 

що мають форму державних установ, оскільки саме це може серйозно 

активізувати процес комерціалізації наукових результатів і відповідно трансфер 

технологій [194].  

На сучасному етапі розвитку одним з основних напрямів державної 

наукової політики має стати правова регламентація та формування економічних 

умов для широкого використання досягнень науки, тому питання, пов’язані із 

комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності, набувають все більшої 

актуальності. Вирішення питань модернізації промисловості, забезпечення 

інноваційного розвитку залежить від наявності наукових досягнень та 

надійного механізму впровадження новітніх розробок у виробництво, їх 

успішної комерціалізації.  

У сучасній науковій літературі існують різні визначення терміну 

«комерціалізація». Під комерціалізацією розуміють будь-яку діяльність, 

спрямовану на генерування доходу від використання результатів наукових 

досліджень, умінь і навичок, набутих від володіння певною технологією. 

Основною формою комерціалізації технологій є практичне використання прав 

на інтелектуальну власність з метою отримання вигоди [12, с. 181].  

В юридичному значенні категорію комерціалізацію розглядають як 

процес введення об’єктів права інтелектуальної власності у господарську 

діяльність суб’єкта підприємницької діяльності з метою отримання прибутку 

шляхом використання у власному виробництві, внесення майнових прав 

інтелектуальної власності до статутного капіталу та/або укладання договорів 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [69, с. 41]. 

Л. М. Малюга визначає комерціалізацію інноваційних продуктів як сукупність 

способів і дій для реалізації результатів наукових досліджень у нові чи 

вдосконалені види промислової продукції, обладнання або технології, методи 

управління й організації, що задовольняють нові споживчі потреби; поширення 

такої продукції на ринку для отримання прибутку чи досягнення інших 

факторів успіху [71, с. 134]. У найбільш загальному значенні комерціалізація 
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об’єктів інтелектуальної власності – це процес перетворення результатів 

науково-технічної та інноваційної діяльності в товар і їх ефективна реалізація в 

промислових масштабах [23, с. 45].  

Визначення терміну «комерціалізація» міститься в наказі державного 

комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13 вересня 

2010 р. № 18 «Про затвердження Методичних рекомендацій з комерціалізації 

розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності» – 

«комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності – організація руху 

інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку» [77]. Цей наказ був 

виданий з метою реалізації Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» та методичного забезпечення процесу 

комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності. 

Передача технології від одного власника до іншого є складним комплексним 

процесом, одним з ключових регуляторів якого є держава. Сполучним етапом в 

інноваційному процесі між дослідженнями в науковій сфері та втіленням 

результатів досліджень у виробничій сфері є трансфер технологій – передача 

технології на основі умов договору, в результаті якого відбувається зміна 

майнових прав власника [42, с. 63]. Відповідно до Закону «Про державне 

регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», трансфер технології – 

це її передача, що оформлюється шляхом укладення двостороннього або 

багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким 

установлюються, змінюються або припиняються майнові права й обов’язки 

щодо технології та/або її складових [115].  

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

трансферу технологій належить до повноважень Міністерства освіти і науки, а 

формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності 

забезпечується Мінекономрозвитку. Діяльність державної служби 

інтелектуальної власності України, центрального органу виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, 

спрямовується і координується КМУ через Міністра економічного розвитку і 
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торгівлі. З метою ефективної координації роботи державних органів, діяльність 

державної служби інтелектуальної власності, на нашу думку, мала б 

координуватись через Міністра науки і вищої освіти, як члена КМУ щодо 

спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади. 

За ініціативою НАН України у новій редакції Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» передбачено спрощену процедуру 

створення господарських товариств з метою використання об’єктів права 

інтелектуальної власності, що може бути здійснено безпосередньо науковими 

установами [15, с. 95]. Законом визначено: особливості внесення до статутного 

капіталу господарського товариства майнових прав інтелектуальної власності; 

вимоги до оцінки вартості майнових прав, повідомлення про створення 

господарського товариства, розпорядження корпоративними правами, 

здійснення прав учасника господарського товариства від імені державної 

наукової установи; особливості використання доходів, отриманих від діяльності 

товариства, його ліквідації.  

Закон України «Про вищу освіту» передбачає можливість надання 

статусу дослідницького університету національному вищому навчальному 

закладу, що забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань за 

моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у світовий 

освітньо-науковий простір, має визнані наукові здобутки. Одним із критеріїв, за 

якими надається статус дослідницького університету, є здатність 

впроваджувати і комерціалізувати наукові результати. Наукова, науково-

технічна та інноваційна діяльність може провадитись вищими навчальними 

закладами, у тому числі через створені ними юридичні особи, предметом 

діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності 

ВНЗ до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація. 

Набуття, охорона та захист прав вищих навчальних закладів та учасників 

освітнього процесу щодо результатів наукової та інших видів діяльності 

забезпечуються відповідно до закону. Вищі навчальні заклади мають право 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?nreg=1556-18&find=1&text=%EA%EE%EC%E5%F0%F6&x=0&y=0#w12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5?text=%EA%EE%EC%E5%F0%F6#w12
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розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти 

права інтелектуальної власності [113].  

За рекомендацією відомого економіста Л. І. Федулової, у напрямі 

забезпечення взаємодії науки, держави та бізнесу необхідним є приведення 

системи фінансування державних наукових організацій у відповідність з 

реально здійснюваною ними діяльністю щодо задоволення державних запитів, 

включаючи: введення інституту незалежної позавідомчої наукової експертизи 

для науково-дослідницьких проектів; розробку процедури зміщення 

фінансування від базового до фінансування, заснованого на участі організацій в 

наукових проектах; регулярну оцінку вкладу наукової організації у розв’язання 

задач, у тому числі й щодо обсягів фінансування грантів та контрактів та 

встановлення залежності рішень щодо фінансової підтримки державою 

організацій та про розміри базового фінансування від присвоєння організації 

певного рангу внаслідок здійснення процедури оцінки якості та релевантності 

здійснюваних науково-дослідних робіт.  

Державі доцільно закріпити за собою виключні права тільки на 

результати науково-технічної діяльності, пов’язані з інтересами оборони і 

національної безпеки, а також права на результати науково-технологічної 

діяльності, по відношенню до яких вона має намір самостійно довести розробки 

до промислового застосування і реалізації готової продукції. В всіх інших 

випадках права на результати науково-технологічної діяльності повинні бути 

віддані організаціям-розроблювачам нової техніки, які і будуть прямо 

взаємодіяти з інвесторами [193].  

Основними перешкодами комерціалізації інновацій в сучасні науковій 

літературі називають: недосконалість законодавчої та нормативно-правової 

бази і, перш за все, що стосується стимулювання передачі технологій, які 

знаходяться в державній власності, приватному бізнесі; відсутність сучасної 

інноваційної інфраструктури (виробничо-технологічної та інформаційно-

комунікаційної), яка сьогодні в Україні представлена лише окремими 

елементами, слабо пов’язаними один з одним; недостатнє фінансове 
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забезпечення комерціалізації інновацій як з боку держави, так і 

підприємницького сектора економіки [12, с. 180–181]. Найбільш успішна 

комерціалізація наукових проектів здійснюється, як правило, при ефективній 

взаємодії підприємницького, наукового і державного секторів. 

Основною метою державного регулювання діяльності у сфері 

комерціалізації є забезпечення розвитку економічного і науково-технічного 

потенціалу, його ефективне використання для виконання завдань соціально-

економічного розвитку держави. Наукові установи та вищі навчальні заклади 

України потребують на сьогодні реальної підтримки з боку держави як для 

подальшого розвитку їхньої наукової, науково-технічної діяльності, так і для 

створення сприятливих умов щодо комерціалізації результатів власних 

наукових досліджень за рахунок впровадження їх у виробництво [74, с.131].  

Одним із напрямів державної політики має стати сприяння розвитку 

сектора малого інноваційного бізнесу. Малі форми, окремі підприємці і 

незалежні дослідники, як правило, становлять первинне джерело технічних ідей 

і інновацій, що є основою бурхливого розвитку світової промислово розвинутої 

економіки [58, с. 38]. Світовий досвід свідчить про вирішальний внесок у 

прискорення науково-технічного прогресу саме невеликих фірм, а їх діяльність 

спирається на сучасну матеріально-технічну базу, висококваліфіковані наукові 

та технічні кадри. Невеликі підприємства сприяють розвитку конкуренції у 

науково-технічній сфері, що скорочує тривалість досліджень і розробок та ціну 

науково-технічної продукції [31, с. 188].  

На даний час в науці не вистачає менеджерів, тобто людей, здатних 

комерціалізувати наукові розробки та просувати їх для реалізації в реальну 

економіку. Назріла гостра необхідність у навчанні інноваційних менеджерів і 

створенні спеціальних організацій, які б просували наукові ідеї в ту чи іншу 

галузь економіки як це робиться в усьому світі [106, с. 113–114].  

Роль держави полягає у створенні системної нормативно-правової основи 

комерціалізації результатів фундаментальних наукових досліджень, 

прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 
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розробок. Нормативно-правові акти, які стосуються інноваційної діяльності, 

науково-технічної діяльності, освіти, трансферу технологій та захисту 

інтелектуальної власності потребують взаємоузгодження.  

Держава повинна сприяти комерціалізації через: створення сприятливого 

інвестиційного та інноваційного клімату; захист інтелектуальної власності; 

розміщення державного замовлення; державне економічне стимулювання 

процесів комерціалізації із використанням фінансових, кредитних, податкових, 

страхових, митних та інших механізмів; формування ринку об’єктів права 

інтелектуальної власності; створення механізмів державної підтримки 

просування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності на закордонні 

ринки. 

У стимулюванні комерціалізації інновацій держава має відігравати 

ключову роль. До повноважень Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій належить розроблення спільно з представниками реального 

та фінансового секторів економіки та іншими зацікавленими сторонами 

пропозицій щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових 

досліджень.  

Для забезпечення ефективної координації академічного та 

університетського секторів науки, інтеграції науки і вищої освіти, а також 

сприяння інноваційним проектам вбачається доцільним створення Міністерства 

науки і вищої освіти України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечував би формування та здійснював реалізацію у сферах вищої освіти, 

наукової і науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, трансферу 

технологій. 

Згідно із середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року 

одним з ключових пріоритетів досягнення цілі розвитку людського капіталу є 

підтримка процесу ствердження академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах та наукових установах [130]. Відданість принципам 

академічної доброчесності – це не тільки одна з фундаментальних засад 

наукової та освітньої діяльності, а й запорука побудови правової демократичної 
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держави. Засобом регулюючого впливу держави у цій сфері, на нашу думку, є 

створення ефективного, насамперед правового, механізму забезпечення 

академічної чесності.  

Як вже зазначалось, правовий захист інтелектуальної власності один із 

засобів державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності. 

Право на захист інтелектуальної власності та авторських прав гарантується 

Конституцією України (ст. 41 та 54). Правовідносини у сфері інтелектуальної 

власності регулюються нормами Конституції України, Цивільного, 

Кримінального, Митного, Господарського кодексів України, Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, спеціальними законами і підзаконними 

нормативними актами. 

Основним законодавчим актом у сфері захисту прав авторів наукових 

творів є Закон України «Про авторське право і суміжні права». Захист 

особистих немайнових і майнових прав авторів здійснюється в порядку, 

встановленому, зокрема, адміністративним, законодавством. Стаття 512 

Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає 

відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції 

та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення за незаконне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема наукового 

відкриття, винаходу [53]. Відповідно до частини третьої статті 418 Цивільного 

кодексу України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може 

бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 

здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Порушення права 

інтелектуальної власності, у тому числі невизнання цього права чи посягання 

на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим 

законом чи договором (ст. 431 Цивільного кодексу України) [200]. Статтею 176 

Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконне 

відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, 

комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, 
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розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх 

незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, 

інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і 

суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі [62].  

Варто погодитись із думкою Б. Б. Буяка, що існуюча в Україні ситуація 

призводить до того, що порушення академічних стандартів, якщо вони не 

привели до нанесення вагомої шкоди реальним суб’єктам, залишається 

моральною проблемою [21, с. 145].  

Доктор філософських наук М. І. Бойченко пов’язує академічну гідність з 

чесністю академічних здобутків. Ідеться не лише про відкидання плагіату та 

інших різновидів непорядності у науці. Це лише найбільш очевидні і публічно 

засуджувані випадки паплюження академічної гідності. Для здобуття 

академічної гідності потрібне передусім її позитивне утвердження – відкидання 

її антиподів важливе, нерідко навіть критично важливе, однак воно само по собі 

не гарантує академічної гідності. Позитивним утвердженням академічної 

гідності є здобутки в науці [17, с. 115]. Тому і впровадження принципів 

академічної доброчесності це, більшою мірою, справа наукової та освітньої 

спільноти, а не лише держави і посилення відповідальності за порушення 

правил академічної доброчесності не вирішить проблему. Необхідне поєднання 

правових засобів з етичними.  

Найпоширенішим проявом академічної нечесності є плагіат. Відповідно 

до Закону України «Про авторське право і суміжні права» плагіат – це 

оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору. Оновлені закони про вищу освіту 

та наукову діяльність містять норми щодо запобігання академічному плагіату, 

формування антиплагіатної культури, дотримання доброчесності в 

академічному середовищі. 

Для впровадження цінностей академічної доброчесності здійснюються 

нормативні та організаційні заходи. Закон України «Про вищу освіту» містить 

визначення академічного плагіату – оприлюднення (частково або повністю) 
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наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без 

відповідного посилання. Згідно із Законом до захисту допускаються дисертації 

(наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. 

Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного 

плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового 

ступеня. Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій 

доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про 

присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома (ч. 6 

ст. 6) [113]. Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження 

наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням 

Комітету з питань етики. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових 

досягнень, опублікованих у вигляді монографії, або сукупності статей, 

опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових 

виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також автореферати та 

відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних 

наукових установ (вищих навчальних закладів) згідно із законодавством [113].  

Наказ Міністерства освіти і науки України № 758 від 14 липня 2015 р. 

«Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», прийнятий в 

контексті імплементації нового Закону «Про вищу освіту» та спрямований на 

боротьбу з плагіатом у академічному середовищі [143]. Ключові положення 

наказу стосуються відкритості і доступності для громадськості робіт здобувачів 

наукових ступенів та відгуків їх офіційних опонентів. Наказ зобов’язує голів 

спеціалізованих вчених рад забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу (наукової установи) дисертації та відгуків – не 

пізніше ніж за 10 днів до дня захисту; авторефератів дисертацій – не пізніше 

ніж за 30 днів до дати захисту; збереження матеріалів на сайті протягом 3-х 

місяців з дати видачі диплома. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?nreg=1556-18&find=1&text=%EF%EB%E0%E3%B3%E0%F2&x=0&y=0#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?nreg=1556-18&find=1&text=%EF%EB%E0%E3%B3%E0%F2&x=0&y=0#w13
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 504-р від 22 липня 

2016 р. «Про створення Національного репозитарію академічних текстів» 

Міністерству освіти і науки України надано доручення розробити план заходів 

щодо створення Національного репозитарію академічних текстів – електронної 

бази, що міститиме тексти дисертацій, інших наукових робіт, робіт здобувачів 

вищої освіти. Національний репозитарій – це загальнодержавна розподілена 

електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються 

академічні тексти. Постановою Кабінету Міністрів України № 541 від 19 липня 

2017 р. затверджене Положення про Національний репозитарій академічних 

текстів. Власником Національного репозитарію є держава в особі 

МОН України, а основною метою Національного репозитарію є сприяння 

розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній 

доброчесності [111].  

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до основних 

обов’язків вченого відносить вимогу додержуватися етичних норм наукового 

співтовариства, неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної 

власності. Етичний кодекс ученого України, схвалений постановою загальних 

зборів НАН України 15 квітня 2009 р. № 2 зобов’язує учених протидіяти 

присудженню наукових ступенів і звань за роботи, які не відповідають 

сучасним досягненням світової науки або виконані з порушенням норм етики, 

рішуче викривати факти плагіату й інших форм порушень авторського права та 

вважати неприпустимим прояви шахрайства, зокрема фабрикування та 

фальшування даних, піратства і плагіату (п. 1.5 та 2.3). Крім того, учений 

визнає міжнародні та національні правові норми щодо авторських прав, може 

використовувати інформацію з будь-яких публікацій за умови, що вказує 

джерело та проводить чітку межу між власними даними та здобутками інших 

(п. 3.2) [39]. Міністерство освіти і науки України, академічні установи та вищі 

навчальні заклади у відповідності до норм законів України «Про вищу освіту» 

та «Про наукову і науково-технічну діяльність» розробляють пропозиції, 
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спрямовані на оновлення всієї нормативної бази у сфері науки та освіти, 

зокрема у питаннях академічної доброчесності. Спільними діями МОН та 

академічні установи запроваджують початок глибоких інституційних змін у 

системі вищої освіти та науки.  

Участь України у програмі «Горизонт-2020» актуалізувала необхідність 

ознайомлення з цінностями та принципами Європейської академічної культури. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає 

Європейський дослідницький простір як систему програм та політичних 

інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і розробок 

держав – учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з метою 

розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного 

трансферу знань, мобільності дослідників [138]. Українські вчені повинні 

поглиблювати знання щодо правил боротьби за гранти та грантові програми, 

систему фінансування та управління наукою в ЄС, можливостей стажування, 

навчання та обмінів зі своїми європейськими колегами. Шукати своє місце не 

лише в українській, а й в загальноєвропейській науці. Для того щоб вільно 

почувати себе у співробітництві та конкуренції з європейськими партнерами 

необхідною є чітка етична політика та стратегія її впровадження.  

Сучасна наука потребує проведення комплексних міждисциплінарних 

досліджень, залучення фахівців із різних наукових шкіл, університетів, країн. 

Все це веде до інтернаціоналізації науки, одержання практичних результатів 

дуже широким авторським складом. Водночас до сучасних наукових проектів 

під егідою Європейського Союзу, NATO, DFG, DAAD, Fulbright та інших 

висуваються дуже високі вимоги щодо відповідності етичним нормам. При 

порушенні таких норм відповідні наукові групи та науковці можуть бути по-

збавлені подальших можливостей брати участь у відповідних проектах, що 

фактично виключатиме їх із міжнародної наукової спільноти. Останнє є дуже 

вагомим мотивом для беззаперечного дотримання принципів наукової 

чесності [10, с. 126, 129].  
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Закон України «Про освіту», прийнятий 05 вересня 2017 р., відносить 

академічну доброчесність до основних засад та принципів освітньої діяльності.  

Закон дає визначення академічної доброчесності як «сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень» [145].  

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, 

такою, що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття 

освіти. Країни з високим рівень академічної доброчесності не мають такої 

проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно 

розвинені країни з високим рівнем освіти та науки [6]. Логічним кроком з боку 

ВНЗ у формуванні антиплагіатної культури є викладання курсу академічного 

письма (Academic Writing). Студенти повинні бути ознайомлені з правилами 

цитування та перефразування. В основі будь якої роботи має бути чесність, 

самостійність та відповідальність. Завданням ВНЗ є внесення відповідних 

визначень і правил до своїх статутів. Знання є базовим інструментом в 

запобіганні порушень академічної чесності. 

Створення правового механізму запобігання академічній нечесності 

безумовно важливий, але це не єдиний шлях. «Важливо утворити також етичні 

бар’єри на шляху плагіату. Такі моральні межі, що зафіксовані в нормативних 

університетських документах, існують у західному науковому світі. Механізм 

впровадження нової системи етичних координат в Україні передбачатиме 

утворення передусім відповідної юридичної бази силами самих ВИШів та 

науково-дослідних установ. Спираючись на досвід західних університетів, 

необхідно розробити і ухвалити етичні кодекси, де привласнення авторства 

будуть вважати академічним безчестям. Останнє потягне за собою санкції щодо 

порушника за умови визначення відповідних структур і експертних груп та 

чітко виписаних процедур і правил. Обов’язковими умовами такого процесу 



148 

мають стати два моменти – автономія академічних установ та демократизація 

самих науково-освітніх закладів» [52, с. 68].  

Держава в особі Міністерства освіти і науки України як власник 

Національного депозитарію академічних текстів сприяє розвитку освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення 

доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.  

Національна рада з питань розвитку науки і технологій має стати дієвим 

суб’єктом забезпечення принципів академічної доброчесності.  

Впровадження принципів академічної чесності відповідає завданням 

інтеграції української науки до європейського дослідницького простору. 

Ухвалення законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про освіту» та підзаконних нормативно-правових актів – перші 

значні кроки, зорієнтовані на європейські стандарти вищої освіти та науки [90, 

с. 74].  

Таким чином, серед актуальних завдань державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності на сучасному етапі є створення умов 

для інтеграції української науки до європейського дослідницького простору, 

сприяння інтеграції науки і вищої освіти; створення дієвого механізму 

комерціаліазації результатів наукових досліджень; підтримка процесу 

ствердження академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та 

наукових установах. 

 

3.2 Удосконалення законодавства у сфері державного регулювання 

наукової і науково-технічної діяльності  

 

Основною формою регулюючого впливу держави на сферу наукової і 

науково-технічної діяльності, як зазначалось вище, є формування нормативно-

правової бази у цій сфері. Реформа наукової сфери, започаткована новим 

Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» гальмується, зокрема, 

через його незадовільне впровадження. Імплементація нового законодавства 
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потребує істотних змін у нормативно-правовій базі, що регулює відносини у 

науковій та науково-технічній сфері. Процес імплементації передбачає 

здійснення системи конкретних заходів із розроблення та запровадження 

нормативно-правового забезпечення механізмів його реалізації.  

На реалізацію норм Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» необхідна розробка нових та внесення змін до чинних нормативно-

правових актів. Пунктом 14 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» 

Кабінету Міністрів України доручено в шестимісячний строк розробити та 

подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до 

законодавчих актів України, що випливають із цього Закону, та забезпечити 

прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації. Кабінет 

Міністрів України своїм дорученням від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 

зобов’язав відповідні центральні органи виконавчої влади забезпечити 

розроблення та подання проектів нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації Закону.  

Хоча до опрацювання Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» були залучені науковці НАН України, представники експертного 

середовища, його імплементація триває досить повільно. Найбільш важливими 

завданням є підготовка Урядом із залученням фахівців національної та 

галузевих академій наук, проектів нормативно-правових актів, що окреслюють 

механізми реалізації норм закону, їх ретельна експертиза.  

Актуальним є питання взаємоузгодження законодавства про освіту, науку 

та інноваційну діяльність. Як зазначалось у попередньому розділі, потребують 

оновлення та приведення у відповідність до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» закони «Про наукову і науково-технічну 

інформацію» та «Про наукову і науково-технічну експертизу».  

З метою забезпечення реформування науково-технічної сфери на 

інноваційних засадах необхідно внести зміни у закони України «Про 

інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Ці 
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зміни мають бути спрямовані на розвиток конкурсного фінансування, 

створення механізмів визначення стратегічних напрямків розвитку науки, 

втілення результатів наукових напрацювань у виробництво.  

З урахуванням положень нових законів «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та «Про вищу освіту» потрібно розробити порядок формування і 

виконання замовлення досліджень, що проводяться за рахунок державного 

бюджету. Чинний «Порядок формування і виконання замовлення на 

проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 

досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за 

рахунок коштів державного бюджету» затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.  

Оскільки Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 

новій редакції заклав нові базові принципи фінансування науки за рахунок 

бюджетних коштів, згаданий порядок потребує відповідних змін. Якщо ж 

зміни, що вносяться до акта, істотно впливають на його зміст, доцільно 

викласти акт в новій редакції.  

Крім того, необхідним є створення нормативно-правової бази для 

забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій, Національного фонду досліджень, дослідницьких університетів та 

державних ключових лабораторій, розробка типових нормативно-правових 

документів, таких як, положення про спільні лабораторії, кафедри, факультети, 

навчально-наукові центри та комплекси тощо.  

Досі не прийняті підзаконні нормативно-правові акти, спрямовані на 

врегулювання питань наукових відряджень і стажувань, зокрема, 

довгострокових закордонних, під час яких за науковим працівником 

зберігається робоче місце. 

Деякі нормативні документи не могли бути розроблені до формування 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Зокрема, Положення 

про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень 

в Україні перед затвердженням Кабінетом Міністрів України має бути 
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погоджене Радою. Положення про атестацію наукових працівників 

розробляється Національною радою з питань розвитку науки і технологій та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Існує потреба деталізації законодавчих норм в підзаконних нормативно-

правових актах. Так, відповідно до пункту 6 частини 8 статті 21 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», Науковий комітет з метою 

реалізації функцій Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України і центральних органів виконавчої влади на предмет 

відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації. Потрібен порядок 

надання таких рекомендацій, встановлення обов’язковості їх розгляду 

суб’єктами видання актів. Здійснення експертизи на стадії розробки проектів 

нормативно-правових актів потребує відповідних змін до Регламенту Кабінету 

Міністрів України. 

Слід зауважити, що найбільш оперативно та системно оновлюється 

нормативно-правова база діяльності Національної академії наук. Постановою 

Президії НАН України від 14 вересня 2016 р. № 180 були затверджені Основні 

принципи організації та діяльності наукової установи Національної академії 

наук України, які визначають основні правові, організаційні та фінансові засади 

діяльності наукової установи. Постановами Президії НАН від 14 вересня 

2016 р. № 181 та № 182 затверджені Положення про відділення та секцію 

Національної академії наук України.  

На реалізацію норми закону щодо права наукових установ бути 

співзасновниками господарських товариств прийнято розпорядження Президії 

НАН № 293 від 17 травня 2016 р. «Про участь наукових установ НАН України 

у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права 

інтелектуальної власності», яким затверджено рекомендації щодо участі 

наукових установ НАН України у створенні господарських товариств.  
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Постановою Президії Національної академії наук України № 233 від 

09 листопада 2016 р. «Про реформування діяльності НАН України для 

ефективного наукового супроводження реалізації пріоритетів економічного 

розвитку держави» затверджені оперативні заходи НАН України з наукового 

забезпечення реалізації пріоритетів економічного розвитку держави в різних 

галузях та очікувані результати їх запровадження.  

Вдосконалення нормативно-правової бази наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності є одним із найважливіших напрямків державної 

наукової політки. У нормативно-правових актах проголошується пріоритетна 

підтримка науки, хоча навіть у стратегічних документах, які фактично 

визначають пріоритети розвитку, є своєрідними дороговказами, державній 

науковій політиці не відводиться належна роль. Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020», схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 

2015 р. [155], відносить реформу державної політики у сфері науки та 

досліджень до вектору гордості. Згідно із Стратегією, вектор гордості – це 

забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну 

державу, її історію, культуру, науку, спорт.  

Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, 

створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також 

залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей.  

Сучасна державна політика у сфері наукової діяльності має базуватись на 

розумінні, що наукові досягнення – це не лише предмет гордості, вони 

забезпечують сталий розвиток держави та гарантування безпеки. Необхідне 

усвідомлення, що наука є основою сучасного постіндустріального суспільства. 

Без науки неможливий не тільки економічний розвиток, а й існування держав. 

Ефективна діяльність держави неможлива без чіткості і однозначності 

законодавства. За правовою позицією Конституційного Суду України, 

викладеною у Рішенні від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005, із конституційних 

принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове 
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застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній 

практиці і неминуче призводить до сваволі (абз. 2 пп. 5.4 п. 5 мотивувальної 

частини) [163]. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Єчус 

проти Литви» зазначено, що «положення законодавства, які тлумачаться 

національними органами непослідовним та взаємовиключним чином, не 

відповідають стандарту «якості закону» [216]. В рішенні у справі «Вєренцов 

проти України» зазначено, що «закон має бути доступним для зацікавлених 

осіб та сформульованим з достатньою точністю для того, щоб надати їм 

можливість регулювати свою поведінку» [182].  

На думку відомих український вчених-юристів, у чинному законодавстві 

відсутня чіткість щодо питання системи центральних органів виконавчої влади, 

їх функцій та повноважень. Частиною 1 статті 21 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» встановлено, що міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади «забезпечують проведення державної політики у відповідних 

сферах суспільного і державного життя». У Законі України «Про центральні 

органи виконавчої влади» (ч. 1 ст. 6) вказується вже, що міністерство 

«забезпечує формування та реалізацію державної політики в одній чи декількох 

сферах», а інші «центральні органи виконавчої влади утворюються для вико-

нання окремих функцій з реалізації державної політики» (ч. 1 ст. 16). Зазначені 

положення цих законів щодо визначення понять «міністерство» та «центральні 

органи виконавчої влади» через зміст їх діяльності не узгоджуються між собою 

і погребують уточнення [187, с. 196].  

Аналіз чинного законодавства, що забезпечує державне управління та 

статус і повноваження суб’єктів, дає можливість звернути увагу на існування 

проблеми повноти і внутрішньої узгодженості правових норм, відсилочних 

норм у актах, що мають безпосередньо регулювати відносини, колізійності 

норм [8, с. 18–19].  

Необхідно привести у відповідність до законодавства та існуючої 

структури органів виконавчої влади норми законодавчих актів щодо органів, 

які ліквідовані чи реорганізовані. Зокрема, відповідно до чинної норми статті 28 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05
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Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» державне 

управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи здійснюється 

Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, 

науково-технічної діяльності. Закон визначає повноваження центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, 

науково-технічної діяльності.  

Указом Президента від 09 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» було утворене Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформації України, як орган, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної 

діяльності [144]. 16 жовтня 2012 р. внесені зміни до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну експертизу», які визначили повноваження органу, 

що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 р. № 255 

«Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» [35] Уряд 

реорганізував Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації. 

Згідно цієї постанови Міністерство освіти і науки є правонаступником прав та 

обов’язків Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації з 

питань реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Однак зміни до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну експертизу» не буливнесені.  

Так само у частині першій статті 3 Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» суб’єктами трансферу 

технологій визначаються уповноважений орган з питань формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, 

уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу 

технологій, стаття 7 визначає завдання та повноваження уповноваженого 

органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLgK_u6IrTAhUBjSwKHTQqDmkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F51%2F95-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFYmNg7UZFPfGTPU3xR_JymIYLIvg&bvm=bv.151426398,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLgK_u6IrTAhUBjSwKHTQqDmkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F51%2F95-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFYmNg7UZFPfGTPU3xR_JymIYLIvg&bvm=bv.151426398,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLgK_u6IrTAhUBjSwKHTQqDmkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F51%2F95-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFYmNg7UZFPfGTPU3xR_JymIYLIvg&bvm=bv.151426398,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLgK_u6IrTAhUBjSwKHTQqDmkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F51%2F95-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFYmNg7UZFPfGTPU3xR_JymIYLIvg&bvm=bv.151426398,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLgK_u6IrTAhUBjSwKHTQqDmkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F51%2F95-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFYmNg7UZFPfGTPU3xR_JymIYLIvg&bvm=bv.151426398,d.bGg
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Закони України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків», «Про інноваційну діяльність», «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» також визначають 

повноваження «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері науки та інновацій» [136; 153; 132; 147].  

Як слушно зауважує О. Ф. Андрійко, правові норми, що визначають 

статус органів виконавчої влади, не відзначаються стабільністю. Часті 

структурні зміни в системі органів виконавчої влади та їх функціональної 

спрямованості, які мають місце останніми роками, хоча і засвідчують пошуки 

оптимальної структурної моделі здійснення виконавчої влади та ефективності 

виконання завдань, що стоять перед державою в цілому, однак не дають 

можливості на практиці виявити їх потенціал і оцінити його, оскільки відсутня 

чітка цільова спрямованість такого удосконалення державного управління, його 

достатнє наукове обґрунтування та ясність, що дало б можливість визначити 

предмет, структуру, послідовність та інші складові процесу удосконалення 

державного управління [7].  

Зміни в системі органів виконавчої влади повинні супроводжуватись 

законодавчими змінами. Передача функцій органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування і реалізацію державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності без належних змін до законодавства, вносить 

непослідовність в законотворчу роботу.  

 

3.3 Зарубіжний досвід державного регулювання наукової діяльності 

та можливості його використання в Україні 

 

В процесі інтеграції в європейський і світовий науковий простір Україна 

повинна враховувати напрацювання, характерні для управління у сфері 

наукової діяльності в інших країнах. Деякі з них можна розглядати не лише як 

приклад для вивчення, а й як приклад для наслідування – зрозуміло, за умов 

врахування національних особливостей української системи наукової та 
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науково-технічної діяльності. Таке врахування не повинне передбачати 

копіювання зарубіжного досвіду, а має надавати допомогу в розробці 

національної системи управління в зазначеній сфері. Слід мати на увазі, що 

досвід різних країн має тісний зв’язок з історією та культурою народів [168, 

с. 278].  

На основі аналізу ступені участі урядових органів різних країн в 

управлінні і фінансуванні організацій, що здійснюють наукові дослідження 

виділяють два типи систем регулювання науки:  

- централізована система, яка характеризується наявністю 

спеціалізованого відомства, відповідального за формування та реалізацію 

державної наукової політики і державне регулювання сфери наукових 

досліджень та розробок. Характерними особливостями такої системи є жорсткі 

вертикальні зв’язки, висока частка базового фінансування, виконання значної 

частини досліджень в організаціях, що належать до державного сектору;  

- децентралізована система, при якій спеціалізоване відомство, 

відповідальне за формування та реалізацію державної наукової політики і 

державне регулювання сфери наукових досліджень та розробок, відсутнє. 

Характерними рисами такої системи є відносно слабкі вертикальні зв’язки,  

низька частка базового фінансування і провідна роль університетів та 

підприємницького сектора у виконання наукових досліджень. 

Такий розподіл є дещо умовним. Відсутність у країнах з 

децентралізованою системою єдиного органу, відповідального за формування 

та реалізацію державної наукової політики і державне регулювання сфери 

наукових досліджень та розробок не означає відсутність єдиної державної 

політики у цій сфері. В більшості країн з децентралізованою системою 

створюються офіційні структури, які координують діяльність органів у сфері 

регулювання науки. З іншого боку, в країнах з централізованою системою 

управління галузеві міністерства зберігають можливість замовляти та 

оплачувати великі дослідницькі проекти у таких галузях, як оборона, охорона 

здоров’я, сільське господарство, екологія, транспорт, соціальні проблеми. Крім 
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того, в більшості країн як з централізованою так і з децентралізованою 

системою регулювання науки важливу роль відіграють національні парламенти 

і різні консультативні органи при главі держави чи уряду. Таким чином, 

розподіл систем регулювання науки на централізовані і децентралізовані, що 

здійснюється по формальних ознаках, є досить умовним.  

Централізовані і децентралізовані системи мають як переваги так і 

недоліки. Головні переваги централізованої системи: безперервність 

фінансування, високий рівень автономності керівництва наукових інститутів, 

стабільність кадрового складу, можливість тривалої наукової кар’єри для 

дослідників. До основних недоліків такої системи відносять: повільне 

реагування на появу міждисциплінарних досліджень, складнощі, пов’язані із 

скороченням непродуктивних працівників і ліквідацією неефективних 

організацій, роз’єднаність дослідницької діяльності і підготовки наукових 

кадрів, тривалість кар’єрного росту, загроза перемін при зміні уряду. 

Децентралізована система теж має ряд переваг: підвищена здатність реагувати 

на проблеми і запити, сильний контроль якості діяльності, можливість 

підготовки дослідників за рахунок фінансування проектів, незалежність джерел 

фінансування від змін в уряді. Серед основних недоліків децентралізованої 

системи: відсутність гарантій безперервного довготривалого фінансування, 

необхідність в координації зусиль різних урядових органів, можливість відмови 

підтримувати ті чи інші дослідницькі проекти, поширення практики 

тимчасового найму молодих дослідників, що знижує привабливість наукової 

кар’єри [166, с. 3–4].  

Для даного дисертаційного дослідження обрано декілька країн з різним 

досвідом та підходами, які є успішними високотехнологічними країнами з 

передовою наукою та розвинутою економікою, зокрема: Польща, Франція, 

США, Канада, Фінляндія, Норвегія, Республіка Корея. Саме ці країни обрано з 

огляду на такі особливості: успішний сучасний досвід реформування науки і 

освіти та модернізації економіки Польщі; високоефективне централізоване 

управління наукою у Франції; продумана та стабільна наукова політика, 
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високий рівень витрат на науку відносно ВВП у Фінляндії та Норвегії; великий 

обсяг фінансування науки, всесвітньо відомі наукові школи, сформовані в 

університетах США; розвинутий механізм партнерства між бізнесом та наукою 

у Канаді; стрімкий розвиток науки та новітніх технологій у Республіці Корея.  

У 2004 році Польща стала членом Європейського Союзу. До вступу до 

ЄС у Польщі існували проблеми недофінансування науки, існування 

розгалуженої системи академічних установ з низькою співпрацею з бізнесом, 

відтік наукових кадрів за кордон, існування великої кількості навчальних 

закладів з низькою якістю освітніх послуг тощо. Освіта та наука були в стадії 

переходу до західної системи, заснованій на грантовій системі, конкуренції, 

автономії та значно розширеній міжнародній співпраці. Освіта і наукові 

дослідження були традиційно розділені в Польщі та в інших країнах Східного 

блоку, більшість досліджень проводилися науковими інститутами, 

підпорядкованими відповідним академіям наук. Ці інститути фінансувалися 

державою і, як наслідок, нові країни-члени ЄС (Словаччина, Словенія, Естонія, 

Угорщина, Латвія, Литва і Польща приєдналися до ЄС у 2004 році, Румунія та 

Болгарія – у 2007 році) були не готові до грантової системи фінансування науки 

і конкуренції, прийнятої в ЄС.  

Не зважаючи на те, що Польща найбільша з нових держав – членів ЄС – 

8 % від загальної чисельності населення ЄС, вона брала участь тільки в 2,3 % 

фінансованих ЄС наукових програм [222]. Видатки на науку в Польщі 

2010 року становили 0,74 % від ВВП і були найнижчими в Європейському 

Союзі [227].  

Відставання польської науки від загальноєвропейської все гостріше 

ставило на порядок денний питання реформування у цій галузі. Одним з 

головних завдань уряду стало реформування, засноване на трикутнику знань: 

освіта, наукові дослідження та інновації [97, с. 23].  

Законодавча база у сфері наукової та науково-технічної діяльності була 

радикально оновлена шляхом прийняття пакету нормативно-правових актів, а 

саме: закони «Правила введення законодавчих актів реформування наукової 
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системи»; «Про Національний Науковий Центр»; «Про засади фінансування 

науки»; «Про науково-дослідні організації»; «Про Національний центр 

досліджень і розвитку» (NCBiR); «Про Академію Наук Польщі» [217].  

Закони встановили чіткий розподіл повноважень між органами 

управління наукою та науковими організаціями та змінили правила 

фінансування науково-дослідних інститутів і оцінки якості їх роботи. Вказані 

законодавчі акти були розроблені у тісній співпраці з громадськістю та 

інститутами, що представляють наукові, академічні та економічні кола. 

У результаті реформа являє собою групу сучасних і послідовних кроків, що 

відповідають реальним потребам наукового товариства та економіки. 

До установ, які задіяні в регулюванні науки належать: Міністерство науки 

та вищої освіти Польщі; Комітет з оцінки наукових підрозділів; Комітет 

Наукової політики; Рада Молодих Вчених; Національний центр з досліджень та 

розвитку; Національний науковий центр.  

Однією з цілей реформи науки в Польщі стала децентралізація прийняття 

рішень у сфері фінансування науки. З метою підвищення ефективності 

використання коштів на науку було створено два нових органи. Цей крок довів 

свою ефективність через значне зростання якості проведених наукових 

досліджень. Вперше в історії управління наукою у Польщі було створено 

установи, рішення в яких повністю приймалися науковцями без впливу 

політики – Національний науковий центр (ННЦ) та Національний центр з 

досліджень та розвитку.  

Міністерство науки та вищої освіти Польщі несе відповідальність за 

розробку і реалізацію науково-технічної політики в Польщі, координацію 

наукової діяльності на національному рівні, розроблення наукового бюджету 

країни, фінансування статутної діяльності науково-дослідних інститутів та 

науково-дослідної інфраструктури в цілому, а також сприяє міжнародному 

співробітництву в галузі наукових досліджень.  

Реформи суттєво змінили роль Міністерства науки та вищої освіти, яке 

більше не відповідає за розподіл коштів, виділених на науку. Відтепер 
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Міністерство може зосередити всі зусилля на розробленні відповідної наукової, 

дослідницької та освітньої політики. Делегування фінансово-управлінських 

функцій в ННЦ, а також визначення чітких правил, що регулюють їх функції – 

підвищує якість і прозорість розподілу коштів.  

Національний науковий центр є державною установою у віданні 

Міністерства науки та вищої освіти. Центр розпочав свою роботу у 2011 році. 

Його діяльність спрямована на подальшу децентралізацію системи 

фінансування науки в Польщі. Також ННЦ сприяв подоланню 

забюрократизованості науки.  

Важливим нововведенням стало те, що заявки на отримання бюджетних 

коштів тепер можуть подавати не лише наукові організації, але й приватні 

особи. Нова система розподілу коштів гарантує її прозорість і усуває багато 

конфліктних ситуацій. Кошти виділяються, в першу чергу, на науково-дослідні 

проекти з найбільшим потенціалом. Діяльність ННЦ полегшує доступ 

польських дослідників до наукових центрів, програм та фондів Європейського 

наукового простору [221].  

Рада Національного наукового центру складається з 24 видатних 

дослідників, обраних з кандидатів, делегованих польськими науковими 

установами. Рада встановлює пріоритетні напрямки в області фундаментальних 

досліджень, приймає рішення про тип програм, що підлягають фінансуванню. 

У компетенцію Ради входить обрання членів експертних груп, відповідальних 

за оцінку наукових пропозицій та призначення директора та координаторів.  

Директор Національного наукового центру несе відповідальність за 

фінансове управління центром, а також правильне і ефективне виконання його 

завдань. Він також відповідає за міжнародне співробітництво і виступає в 

якості законного представника від імені Центру. Слідуючи рекомендаціям ради 

Центру, директор призначає експертні команди (Expert Teames) для оцінки 

запропонованих наукових проектів. Координатори центру – наукові 

співробітники, відповідальні за організацію та проведення конкурсів щодо 

наукових пропозицій. Координатори обираються радою Центру на 
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конкурентній основі. Кандидати на посаду координатора повинні мати ступінь 

PhD. Координатори працюють в трьох панелях : The Arts, Humanities and Social 

Sciences Coordinator Unit, The Life Sciences Coordinator Unit, The Physical 

Sciences and Engineering Unit.  

Польська академія наук (пол. Polska Akademia Nauk, ПАН) була 

заснована 1952 року відповідно до пропозиції 1-го Конгресу польської науки 

(29 червня – 02 липня 1951 р.). Положення Конгресу лягли в основу створення 

Польської академії наук. Конгрес зібрав близько двох тисяч вчених – 

представників наукової спільноти, у тому числі Польської академії знань (пол. 

Polska Akademia Umiejętności, заснована у 1873 році, до 1919 року – Академія 

знань) і Варшавського наукового товариства (пол. Towarzystwo Naukowe 

Warszawskie, засноване у 1907 р.). З початку свого існування Академія 

об’єднала видатних та найініціативніших вчених Польщі. Академія 

запровадила централізоване планування та керівництво розгалуженою 

системою наукових установ. Внесок цієї установи для польської науки не 

можна недооцінювати.  

Вступ Польщі до Європейського Союзу спонукав науковців та 

управлінців до реформи Академії, проведеної 2010 року. Введені зміни 

спростили управління Академією, зменшивши адміністративний контроль з 

боку державних органів, зробили дослідження більш «гнучкими». Загалом 

Академія адаптувалася до принципів управління і роботи, прийнятих у 

Європейському дослідницькому просторі.  

Важливими змінами стали: підвищення ролі молодих учених, і в той же 

час надання статусу «старшого члена» членам Академії, старшим 70 років; 

встановлення чіткого поділу завдань між Академією як асоціацією видатних 

учених та науковими інститутами; створення комісії з етики науки в рамках 

структури Академії; запровадження систематичної оцінки досліджень, що 

проводяться в інститутах Академії внутрішніми наглядовими радами (internal 

superintending council) та Комітетом з оцінки наукових підрозділів [221].  

Територіальні установи Академії розташовані у Гданську, Катовіце, 
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Кракові, Любліні, Лодзі, Ольштині, Білостоку, Познані та Вроцлаві. Їх роль 

полягає в інтеграції місцевих наукових співтовариств. Вони виступають в 

якості представників Академії в місцевих органах влади та організаціях [220].  

Польська академія наук як дослідний центр складається з 79 науково-

дослідних установ (інститутів і науково-дослідних центрів, науково-дослідних 

станцій, ботанічних садів та інших науково-дослідних підрозділів) і 

допоміжних наукових підрозділів (архівів, бібліотек, музеїв та іноземних 

підрозділів). Вона організовує і об'єднує наукове співтовариство, готує 

експертні висновки для державних установ.  

Академія має ряд активно працюючих зовнішніх науково-дослідних 

станцій: у Брюсселі, Парижі, Берліні, Римі, Відні, Москві та Києві. 

Представництво ПАН у Києві утворене відповідно до ухвали 26 Президії ПАН 

від 03 квітня 2012 р., а його реєстрація, відповідно до чинного українського 

законодавства і діючих в Україні процедур, була завершена у листопаді 

2013 року. Завданнями представництва серед іншого є: популяризація в Україні 

досягнень польської науки; організація конференцій, лекцій, семінарів, 

виставок та інших наукових заходів; надання підтримки для налагодження 

контактів між польськими і українськими науковими установами, а також між 

польськими науковцями, які перебувають в Україні, і українськими науково-

дослідними організаціями; надання допомоги у контактах українських 

науковців з польськими науковими інститутами і їх працівниками; участь у 

виконанні угод про співробітництво між Академією наук та іншими 

польськими і українськими науково-дослідними установами; надання висновків 

до проектів щодо налагодження науково-дослідної співпраці [191].  

Успішний досвід реформування освіти та науки Польщі є можливим для 

врахування в здійсненні реформи організації науки та державного регулювання 

наукової діяльності в Україні. Це стосується, насамперед, зближення науки і 

освіти, переходу до грантової системи фінансування науки. Ефективним, на 

наш погляд, є польський досвід щодо функціонування Міністерства 

національної освіти і Міністерства науки та вищої освіти. Регулювання 
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відносин у сфері науки та вищої освіти одним органом державної влади є 

виправданим з позиції подальшого розвитку наукових досліджень у зв’язку із 

інтеграцією вищої освіти та науки [29, с. 133]. Це стосується саме вищої освіти. 

Здійснення державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної освіти має свої особливості. Тому 

створення Міністерства науки і вищої освіти в Україні – необхідний захід, 

спрямований на вдосконалення державного регулювання наукової діяльності. 

У процесі створення та роботи Національного фонду досліджень Україна 

може використовувати досвід створення та діяльності Національного наукового 

центру Польщі. 

У Франції центральна ланка державного управління представлена двома 

міністерствами. Міністерство вищої освіти та наукових досліджень відповідає за 

координування політики Франції в галузі наукових досліджень, Міністерство 

економіки, фінансів і зайнятості відповідає, крім іншого, за питання, пов’язані з 

економічним розвитком, діяльністю компаній, малих і середніх підприємств та 

інформаційними технологіями.  

Вища рада з питань наукових досліджень та технологій (Conseil supérieur 

de le recherche et de la technologie, CSRT) була заснована у 1982 році в якості 

дорадчого органу з питань наукових досліджень. До її завдань належить 

контроль за державними науковими та технологічними установами.  

Відповідно до Закону «Про Програму науково-дослідницької діяльності» 

від 2006 року Вища рада з питань наукових досліджень та технологій та 

новостворена Найвища рада з питань наукових досліджень та технологій (Haut 

Conseil de la Science et la Technologie, HCST) відповідають за наукове 

консультування, при цьому CSRT займається питаннями наукових досліджень, 

а HCST відповідає за національні стратегії в сфері наукових досліджень та 

інновацій. HCST є радником Президента та уряду з питань, пов’язаних із 

наукою та технологіями, зокрема, розвитком національної політики в сфері 

наукових досліджень, трансферу технологій та інновацій. CSRT відповідає за 

налагодження співпраці між дослідними установами та громадськістю.  
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Французький уряд надає підтримку так званим масштабним науково-

дослідним інфраструктурам, наприклад, в галузі космічних чи ядерних 

досліджень. Серед найбільших французьких установ, залучених до наукової 

діяльності, найважливіше місце посідає Національний центр наукових 

досліджень (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).  

Національний центр наукових досліджень (CNRS) бере участь у процесі 

створення та трансферу знань, що сприяє економічному розвитку. В ході своєї 

роботи ця установа застосовує на практиці та впроваджує результати наукових 

досліджень, розробляє наукові дані та надає підтримку у формуванні 

національної дослідницької стратегії. Мережа лабораторій CNRS охоплює всю 

Францію. Ці лабораторії постійно проходять оцінювання [45, с. 250].  

Урядові агентства ANR і OSEO є організаціями, які сприяють інноваціям 

та підтримують співпрацю між державними і приватними організаціями в 

галузі науково-дослідних робіт.  

Традиційно французька наука орієнтувалась на фундаментальні 

дослідження та фінансувалась в основному державою. Реформа наукової сфери 

у Франції 2006 року була покликана сприяти розвитку промислового сектору 

досліджень без зниження уваги до фундаментальних досліджень [94, с. 473]. 

Основна увага надається посиленню стратегічного планування й формування 

національних пріоритетів, побудові єдиної системи оцінки результатів 

наукових досліджень, інтенсифікації динаміки інновацій і налагодженню 

зв’язків між дослідженнями в державному і приватному секторі та посиленні 

інтеграції французької системи досліджень у загальноєвропейський 

дослідницький простір.  

Реформа передбачала податкові пільги для сфери інноваційної діяльності. 

Розширено права наукових організацій і університетів у розподілі бюджетних 

коштів у рамках контрактів між університетом та державою. В рамках 

загальних асигнувань наукова установа самостійно встановлює схему їх 

розподілу. Спрощено також адміністративні процедури для дослідників, щоб 

вони мали більше можливостей для дослідницької діяльності. Наприклад, 
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купівля наукового обладнання та матеріалів для досліджень проводиться тепер 

без проведення процедури конкурсних державних закупівель [164].  

Мета національної стратегії Франції в галузі досліджень та інновацій – 

Stratégie nationale de recherche et d'innovation (SNRI) полягає у створенні 

правової бази, сприятливої для розвитку творчого та інноваційного потенціалу, 

а також у зосередженні уваги громадські на питаннях досліджень та інновацій.  

Франція першою у Європі оголосила про необхідність реіндустріалізації 

та взяла курс на масштабне фінансування наукової та інноваційної діяльності.  

У 2008 році уряд країни заявив про те, що сфера науки та вищої школи є 

головним пріоритетом бюджетної політики. Кризові явища 2009 року що 

спричинили значний дефіцит державного бюджету Франції (7 % ВВП), не стали 

причиною відмови від намічених цілей. У бюджеті країни на 2015 рік, який 

становив 296,3 млрд євро, видатки за статтею «Дослідження та вища освіта» 

(Recherche et enseignement supérieur) на Міжміністерську місію з досліджень та 

вищої освіти (Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, 

MIRES) є на рівні 25,98 млрд євро (8,7 % бюджету) [172].  

Централізоване управління наукою у Франції є близьким до українського 

і підтверджує свою ефективність. Модель фінансування, яка в теперішній час 

має місце у Франції, сприяє активній участі наукових організацій в 

інноваційній діяльності і комерціалізації результатів науки. На нашу думку, 

така модель могла б бути успішною і в Україні. Зберігаючи і розвиваючи 

фундаментальні дослідження, слід інтенсифікувати розвиток прикладних 

досліджень, безпосередньо орієнтованих на інновації. Досвід реформи 

2006 року у Франції щодо формування національних пріоритетів, побудови 

єдиної системи оцінки результатів наукових досліджень, посиленні інтеграції в 

європейський дослідницький простір, на наш погляд, актуальний для України.  

Децентралізований тип регулювання науки найяскравіше виражений у США, 

де більшість міністерств і агентств тією чи іншою мірою включені в процеси 

формування й реалізації наукової та інноваційної політики.  

Фундаментальна наука у Сполучених Штатах Америки завжди була 
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одним із пріоритетів державної підтримки. Особливості організації 

фундаментальної науки в США полягають у тому, що фундаментальні 

дослідження проводяться переважно в науково-дослідних центрах і 

лабораторіях вищих навчальних закладів. При цьому значна частина 

національних лабораторій управляється на конкурсній основі неурядовими 

організаціями за результатами конкурсів. Така організація досліджень 

академічного характеру дозволяє не лише швидко коригувати пріоритети в 

напрямах досліджень за рахунок зміни у фінансуванні, але і ефективно 

впроваджувати результати цих досліджень до навчальних програм, а також 

залучати до наукової діяльності здібних студентів.  

Американський підхід до університетської освіти відрізняється 

демократичністю й зорієнтований на служіння суспільству. До середини ХХ ст. 

американські університети перетворились на потужні освітні, дослідницькі й 

науково-виробничі комплекси, пов’язані з бізнесом. Паралельно в 

університетській системі відбулося виокремлення особливої групи установ, які 

стали провідними науково-освітніми комплексами й центрами проведення 

незалежних експертиз.  

На сьогодні у США склалося науково-технічне партнерство держави, 

університетів та бізнесу, що дає можливість об'єднати ресурси, підвищити 

конкурентоздатність і прискорити економічне зростання [16, с. 40].  

Національна академія наук (National Academy of Sciences) – провідна 

наукова організація США, утворена 03 березня 1863 р. актом Конгресу, 

підписаним Президентом Авраамом Лінкольном. Академія має статус 

некомерційної організації, яка фактично є радником нації в питаннях науки і 

технологій. Національна академія інженерних наук (The National Academy of 

Engineering) та Національна академії медичних наук (The National Academy of 

Medicine) – були засновані відповідно у 1964 і 1970 роках. Ці три академії 

функціонують з метою забезпечення незалежного, об’єктивного аналізу та 

вироблення рекомендацій для вирішення складних проблем і прийняття 

обґрунтованих рішень державної політики [212].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1863
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Фінансування наукових досліджень здійснюється через фундації (урядові 

агентства, інститути), шляхом надання грантів на наукові дослідження. 

Зокрема, Національний науковий фонд (The National Science Foundation) за 

інформацією його офіційного сайту є джерелом фінансування приблизно 

24 відсотків усіх підтримуваних на федеральному рівні фундаментальних 

досліджень, у багатьох областях, таких як математика, інформатика і соціальні 

науки, NSF є головним джерелом федеральної підтримки політики [213].  

National Institutes of Health (національний інститут здоров’я) фінансує 

дослідження в біології і медицині. Крім того, є ще кілька некомерційних 

організацій, з досить великими бюджетами. Так, American Heart Association 

(американська асоціація дослідження проблем серця) щорічно витрачає на 

наукові дослідження біля 160 млн доларів США, American Cancer Association 

(американська асоціація дослідження раку) – біля 90 млн доларів США, 

Alzheimer Association (асоціація дослідження хвороби Альцгеймера) – біля 

21 млн доларів США. Гранти також можуть надавати комерційні компанії [25]. 

У супровідній записці до гранту (Notice of Grant Award) чітко описуються 

видатки, які може робити отримувач коштів. Витрачання коштів контролює 

фонд, що їх виділив, та університет, в я кому працює дослідник.  

Система фінансування науки у США підпорядковується соціальній меті – 

розвитку визначених сфер суспільного виробництва і суспільства. Система 

грантів і конкурентна форма їх надання – лише один з елементів 

функціонування науки. Наука і освіта, як підсистеми суспільства, не можуть 

функціонувати автономно [25].  

Для стимулювання інноваційної діяльності в США особлива увага 

приділяється заходам для полегшення комерційного використання результатів 

інтелектуальної діяльності. З цією метою університетам надані широкі 

повноваження щодо комерціалізації отриманих за рахунок бюджетного 

фінансування результатів інтелектуальної діяльності. Одночасно 

передбачаються положення, які дають можливість державі використовувати ці 

результати.  
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Основними нормативними актами, що регулюють інноваційну діяльність 

в США є ухвалені у 1980 році Закон «Бей Доула» (The «Bayh-Dole Act») 

(35 U.S.C § 200–212) та Закон «Стівенсона –Уайдлера» (The «Stevenson-Wydler 

Act») (Public Law 96-480). Спільна мета цих законів – створити можливості для 

використання приватним сектором результатів наукових досліджень, що 

проводились при фінансовій участі держави [49].  

У Канаді теж не здійснюється централізоване регулювання науки. 

Відповідальність за здійснення наукових досліджень, підтримку науки, 

технології і інновації розподілена між федеральним урядом, провінціями та 

федеральними територіями.  

В уряді Канади з 2015 року питаннями науки займаються Міністр 

інновацій, науки та економічного розвитку (Minister of Innovation, Science and 

Economic Development) – економічний розвиток, іноземні інвестиції, Міністр 

науки (Minister of Science) – фундаментальна наука та Міністр малого бізнесу 

та туризму (Minister of Small Business and Tourism) – інноваційний розвиток.  

Національна дослідницька рада National Research Council Canada (NRC) – 

це урядове агентство Канади, що управляється радою представників наукової 

громадськості. Цілями та завданнями NRC є: здійснення й підтримка наукових 

досліджень і промислових розробок, значущих для Канади; організація, 

управління й утримання національної наукової бібліотеки; публікування та 

продаж (чи інше поширення) науково-технічної інформації; розробка 

стандартів і сертифікація канадської промисловості; управління 

астрономічними обсерваторіями, заснованими або фінансованими урядом 

Канади; управління науково-дослідною діяльністю, включаючи гранти і внески 

для підтримки міжнародної діяльності NRC; забезпечення дослідного і 

промислового співтовариства науково-технологічною підтримкою сучасного 

рівня [225].  

Державна підтримка інноваційного розвитку Канади проводиться в 

рамках галузевих або територіальних програм у формі доступу підприємств та 

організацій, що здійснюють розробку таких технологій, до фінансових ресурсів 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html
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(у вигляді кредитів або грантів), а також до консультативної допомоги з 

адміністративних, організаційних та фінансових питань їх діяльності. 

Науково-технологічна стратегія уряду Канади «Мобілізація науки і 

технологій для досягнення ринкових переваг Канади» (Mobilizing Science and 

Technology to Canada’s Advantage – MSTCA) 2007 року спрямована на 

інтенсифікацію наукових розробок у приватному секторі. Основними 

елементами стратегії є підтримка інновацій канадського бізнесу, сприяння 

розвитку особистостей, які є схильними до інноваційної та підприємницької 

діяльності, підтримка найкращого досвіду в публічній сфері і сфері вищої 

освіти в контексті науково-дослідницької діяльності.  

У 2013 році, з огляду на зміну світової кон’юнктури у сфері науково-

технічних досліджень, Стратегія була переглянута головним чином з метою 

більшого акценту на розвиток та комерціалізацію інновацій канадським 

бізнесом і надання відповідного сприяння на державному рівні [214].  

Крім того, існує ряд інших актів, спрямованих на посилення інноваційної 

складової канадської економіки. Стратегічний документ «Технологічні 

партнерства Канади» (Technology Partnerships Canada – TPC) є програмою, 

створеною ще у 1996 році з метою посилення мотивації у розробці 

інноваційних технологій промисловими підприємствами, у тому числі малим і 

середнім бізнесом. Фінансова підтримка в рамках цієї програми спрямована на 

мінімізацію фінансових ризиків інвестицій. Отримані кошти повертаються 

підприємствами у випадку їх успішного використання з доходів, отриманих від 

комерційної реалізації інноваційної продукції на ринку.  

В структуру національної науково-технічної та інноваційної системи 

Канади входять науково-дослідні інститути, університети і науковий сектор 

промислових фірм, включаючи малий і середній бізнес [51].  

Канада перебуває на третьому місці у світі по експорту 

сільськогосподарської продукції. Підтримка аграрного ринку здійснюється в 

рамках як федеральних так і провінційних програм. Серед державних цільових 

програм управління інноваціями можна відмітити: «Сільськогосподарську 
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інноваційну програму» (Agri-Innovation Program), «Програму 

сільськогосподарських можливостей (Agri-Opportunities Program) і «Програму 

розвитку взаємодій» (Broker Program), які направлені на прискорення 

запровадження наукових розробок на ринки Канади. «Канадська міжнародна 

сільськогосподарська і харчова програма» (The Canadian Agriculture and Food 

International Program) розроблена з метою підтримки сільського господарства і 

харчової промисловості та спрямована на зміцнення конкурентоздатності 

Канади як світового лідера в постачанні безпечних та високоякісних продуктів.  

«Сільськогосподарська програма інноваційних біопродуктів» (The Agricultural 

Bioproducts Innovation Program) направлена на мобілізацію приватних і 

суспільних секторів для побудови інтегрованої дослідницької системи 

сільськогосподарської біопродукції [47].  

В Канаді добре розвинений механізм партнерства між бізнесом та 

вищими навчальними закладами. Вищі навчальні заклади Канади мають 

можливість самостійно приймати рішення щодо бюджету на розвиток науки та 

залучати кошти підприємств. Таке партнерство дає високі результати з огляду 

на успіхи Канади у таких галузях як дослідження Арктики, біологія, 

дослідження родовищ урану та інноваційне сільське господарство.  

Отже, Сполучені Штати Америки та Канада мають децентралізований 

тип регулювання наукової діяльності. Відсутність єдиного органу, 

відповідального за формування та реалізацію наукової політики, не означає 

відсутність єдиної державної наукової політики. Даний тип регулювання 

виявився високоефективним для цих країн, про що свідчать всесвітньо відомі 

наукові школи, сформовані в університетах США, розвинутий механізм 

партнерства між бізнесом та наукою у Канаді. Хоча в Україні інший тип 

державного регулювання наукової діяльності деякі напрацювання могли б бути 

успішними і в нашій країні. На наш погляд, для України доречним є досвід 

розвитку університетської науки, надання широкої автономії університетам, 

створення на їх базі дослідницьких центрів та врегулювання порядку залучення 

коштів бізнес-структур для наукових досліджень. Заслуговує на увагу досвід 
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інноваційної підтримки аграрного ринку Канади.  

Фінляндія має один з найвищих рівнів освіти в Європі, що дає їй 

можливість посідати лідерські позиції в науково-технологічному секторі 

Європейського співтовариства.  

Вироблення сучасної фінської наукової і науково-технічної політики 

можна віднести на кінець 1960-х – початок 1970-х років, коли вдосконалення 

організації вищої освіти і системи наукових досліджень стало 

загальнонаціональним пріоритетом. Одночасно з цим відбувалось розширення 

вироблення високотехнологічної і наукоємної продукції, створення сучасної 

системи освіти, що відповідає глобальним викликам. Ще після Другої світової 

війни Фінляндія створила систему вищої освіти, що оплачується державою. 

Великий обсяг інвестицій в систему освіти, здійснений у 1990-ті роки, щорічно 

збільшував кількість працюючих дослідників з докторськими ступенями. 

В цілому така тенденція характерна для всіх скандинавських країн, щорічний 

приріст таких спеціалістів складав 10 % у Фінляндії, 9 % в Данії і по 7 % в 

Швеції та Норвегії [165, с. 28].  

Уряд Фінляндії встановлює принципи наукової політики, розробляє 

законодавство, що регулює науку, технології та інноваційну політику. 

Міністерства відповідають за реалізацію науково-технічної політики. До 

повноважень Міністерства освіти і культури Фінляндії (Ministry of Education 

and Culture) віднесено питання освіти та наукової політики. За інформацією з 

офіційного сайту Міністерства освіти і культури, метою наукової політики 

Фінляндії є: підтримка різноманітності вищих навчальних закладів та 

підвищення ефективності вищої освіти, наукових досліджень; зміцнення 

співробітництва між вузами та науково-дослідними інститутами; подальший 

розвиток національної науково-дослідної інфраструктури; сприяння зростанню 

міжнародного співробітництва. Рада з наукових досліджень та інновацій 

(Research and Innovation Council), очолювана прем’єр-міністром, консультує 

уряд і міністерства у питаннях, що стосуються досліджень, технології, 

інновації, їх використання та оцінки, готує плани і пропозиції, що стосуються 
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наукової політики, наукових досліджень і освіти. Рада несе відповідальність за 

стратегічний розвиток і координацію фінської науки і технічної політики, а 

також національної інноваційної системи в цілому. Наукові дослідження 

здійснюються на основі Плану розвитку освіти і наукових досліджень. 

Дослідження, фінансовані державою, в основному, проводяться в університетах 

та науково-дослідних інститутах.  

Наукові дослідження здійснюються на принципах академічної свободи. 

Академія Фінляндії фінансує фундаментальні дослідження, які лежать в основі 

інноваційних прикладних досліджень та використання результатів наукових 

досліджень. Академія, спільно з Tekes – Фінським агентством фінансування 

технологій та інновацій (The Finnish Funding Agency for Technology and 

Innovation), управляє науково-дослідними програмами Європейського Союзу та 

міжнародних науково-дослідних організацій у Фінляндії. Tekes спрямовує свою 

діяльність на підтримку сучасних наукоємних галузей промисловості та 

розвиток перспективних у майбутньому галузей.  

На економічний ріст та підвищення конкурентоздатності фінської 

економіки спрямована діяльність національного фонду «Сітра». Він є 

незалежним фінансовим фондом, його діяльність фінансується доходами 

власного статутного капіталу і венчурних капіталовкладень. Мета фонду – 

створення умов економічного зростання. Методи його роботи полягають у 

проведенні досліджень, розвитку інноваційних систем, нового бізнесу, а також 

венчурних капіталовкладень. Свої цільові програми фонд зосереджує на 

стратегічних напрямках та реалізує їх у тісній співпраці з міжнародними 

організаціями [223].  

Фінляндія, фінансуючи у великих обсягах науково-дослідні роботи та 

програми обміну вченими та дослідниками, інтегрує свою науку з світовою 

наукою, що сприяє росту конкурентоздатності фінської економіки.  

Як згадувалось вище, Рада з наукових досліджень та інновацій у 

Фінляндії відповідає за стратегічний розвиток і координацію фінської наукової 

політики. Подібні координаційні органи функціонують у багатьох країнах. Для 
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забезпечення належної координації між органами державної влади, наукою, 

бізнесом та громадянським суспільством під час вирішення стратегічних 

питань розвитку наукової сфери в Україні створена Національна рада України з 

питань розвитку науки і технологій, яка є консультативно-дорадчим органом і 

рішення Ради мають рекомендаційний характер.  

Запозичення досвіду організації та роботи Ради з наукових досліджень та 

інновацій в контексті підвищення ролі та статусу рішень Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій, на нашу думку, має бути 

спрямоване на надання Раді можливості здійснювати реальний вплив на 

державну наукову політику. Крім того, досвід програмно-цільового 

фінансування наукових досліджень у Фінляндії актуальний для України на 

сучасному етапі переходу до такого фінансування.  

Формування загальних принципів розвитку наукової політики у Норвегії 

належить до компетенції норвезького парламенту та уряду. Відповідальність за 

фінансування різних наукових напрямків розділена між кількома 

міністерствами. Їх діяльність координує Міністерство освіти і наукових 

досліджень (Ministry of Education and Research).  

У 1993 році у Норвегії утворена науково-дослідна рада (The Research 

Council of Norway). До її повноважень належить планування, координація і 

фінансування норвезьких досліджень. Рада визначає загальні потреби в 

наукових дослідженнях і пропонує пріоритети, які виробляє на основі 

пропозицій керівних і консультативних органів та широкомасштабних 

зовнішніх консультації. Рада є головним радником Уряду з наукової політики 

та органом, що реалізує цю політику [226].  

Найважливішим інструментом норвезького уряду для інновацій та 

розвитку норвезьких підприємств та промисловості є Агентство «Інновації 

Норвегії» (Innovation Norway). Основне його завдання – посилення інноваційної 

складової національної економіки з метою підвищення конкурентоздатності 

Норвегії на світовому ринку.  

Фундаментальні наукові дослідження здійснюються в основному в 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w121
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w29
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w121
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?text=%ED%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0+%F0%E0%E4%E0#w29
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університетах. Дослідницькі інститути відповідають за прикладну науку, а 

роботу з розвитку інноваційного потенціалу здійснюють бізнес – структури. 

Університети виконують 29 % досліджень у країні. Протягом останніх 30-ти 

років дослідницький потенціал суттєво виріс внаслідок розвитку системи вищої 

освіти та здійснення урядових проектів з розвитку фундаментальної науки. 

Розмір сектору дослідницьких інститутів навпаки скорочується.  

Головною метою державної наукової політики Норвегії є подальший 

розвиток суспільства загального добробуту та закладення основ для науки 

майбутнього. З огляду на ці завдання і складається державний бюджет. 

Оскільки результати фундаментальних наукових досліджень відчутні в 

довгостроковій перспективі, уряд намагається зробити прогноз застосування 

досягнень наукових досліджень якомога точніше [186, с. 155].  

Ефективність наукової політики доведена успіхами нафтової 

промисловості. Уряд Норвегії розробив правила передачі технологій, створених 

в університетах, промисловим підприємствам. Це скоротило інноваційний цикл 

від висунення нової ідеї до її комерційного використання в нових продуктах, 

технологіях і виробничих процесах.  

Норвегія продовжує збільшувати державне фінансування науково-

дослідних робіт. Промислові підприємства можуть ефективно створювати нові 

методи видобування і проривні технології лише у випадку довгострокових 

зобов’язань держави у галузі досліджень. Сировинні корпорації беруть участь у 

створенні нових технологій як грошима, так і представленням розробникам 

можливості здійснення випробувань нових технологій. Завданням до 2020 року 

для Норвегії є стати провідним міжнародним центром нафтової та газової 

галузі. Цього планується досягти за рахунок залучення до інвестування 

міжнародних компаній і позиціонуванню Норвегії як експортера нових 

технологій по розвідці родовищ та видобуванню [25].  

Вважаємо за доцільне дослідити та запозичити правила швидкого та 

ефективного трансферу технологій у Норвегії. Стабільна й ефективна наукова 

політика та високий рівень витрат на науку відносно ВВП у Фінляндії та 
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Норвегії стали запорукою успішного розвитку науки у цих країнах. На нашу 

думку, формування української наукової політики, як обґрунтованої, 

передбачуваної та достатнє фінансування необхідні складові розвитку науки в 

Україні.  

На початку 60-х років ХХ ст. у Республіці Корея відбулися зміни, 

внаслідок яких Південна Корея перетворилася на одного з лідерів світової 

економіки. До основних чинників, які забезпечили стрімке економічне 

зростання Республіки Корея, що отримало назву «економічне диво на річці 

Ханган», відносять, насамперед, орієнтовану на експорт стратегію розвитку, 

вирішальну роль уряду в здійсненні реформ, наявність дешевої робочої сили, а 

також залучення іноземних капіталовкладень – не лише фінансових, а й 

технологічних (промислове устаткування, «ноу-хау» тощо). Хоча останнім 

часом у всьому світі домінує позиція, що створення сучасних технологій і 

успішна боротьба за світові ринки можливі лише на базі національної освіти та 

науки, оскільки запозичення технологій призводить до технологічного 

відставання країни [161].  

Вихід Кореї на сучасний технологічний рівень став можливим лише за 

раціонального поєднання ринкових стимулів і державного втручання, 

економічне зростання країни було забезпечене балансом ринкових важелів і 

державного регулювання [72]. Повномасштабна індустріалізація країни з 

розвитком супутніх технологій вимагала від держави створення науково-

технологічної структури для підтримання та прискорення індустріального 

розвитку.  

На початку 1960-х років експертами американського Агентства 

міжнародного розвитку була розроблена 20-ти річна програма розвитку 

економіки Південної Кореї. На початок індустріалізації в Республіці Корея 

існувала Національна академія наук, заснована у 1954 році в Сеулі, а більшість 

наукових кадрів була зосереджена в гуманітарних наукових центрах. Були 

впроваджені заходи з метою розвитку науково-дослідних установ з технічних 

та природничих наук. При Пусанському національному університеті були 
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створені Інститут технологій (1965 р.), Інститут дослідження крові (1964 р.). 

При університеті в Тегу організовані дослідницькі центри: хімії природних 

матеріалів, промислової техніки, промислової електроніки та інші. 

У проведенні досліджень використовувалась допомога міжнародних 

організацій, в основному різних фондів США [28]. З 1966 року почалося 

здійснення програми імпортозаміщення і індустріалізації. Після лібералізації 

економіки на початку 1970-х років дозволялось створювати спільні 

підприємства з часткою іноземного капіталу до 50 % [50].  

У 1970-ті роки великі інвестиції вкладались в машинобудування і хімічну 

промисловість. Одночасно країна працювала над створенням власного науково-

технічного потенціалу. З 1982 року почалось здійснення національної наукової 

програми. Для формування наукового потенціалу в приватному секторі урядом 

надавались компаніям фінансові та інші стимули. Такі урядові заходи мали 

великий успіх, стрімко розвинулись власні науково-дослідні роботи та знизився 

імпорт технологій. Корея відносно швидко вийшла з кризи 1997 року та на 

початку 2000-х років мала швидкий ріст інформаційних технологій і подальшу 

активізацію інноваційної діяльності в інших сферах. Основою державної 

науково-технічної політики стали ухвалені в 1960–1990 роках закони. 

Закон про стимулювання науки і техніки (The National Science and 

Technology Promotion Law (№ 1864) 1967 року покликаний сприяти розвитку 

науки і технологій на національному рівні. Важливими положеннями цього 

закону є створення політики і планів в науково-технічній галузі. Закон про 

підтримку розвитку технологій (The Industrial Technology Development 

Promotion Law (№ 2399) 1972 року, визначив фінансові та податкові заходи з 

підтримки приватних підприємств галузі розвитку технологій [224].  

Важливою подією стало прийняття у 1989 році Закону про підтримку 

фундаментальних наукових досліджень (The Promotion of Basic Scientific 

Research Law (№ 4196) Уряд запровадив заходи з метою розвитку власних 

технологій, які сьогодні дозволяють конкурувати на світовому ринку 

високотехнологічної продукції. Рамковий закон про науку та технології 
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(Framework Act on science and technology (№ 6353), був ухвалений у 2001 році. 

Метою цього закону є створення основи для розвитку науково-технічної та 

інноваційної сфери, зміцнення конкурентоспроможності економіки та 

забезпечення високої якості життя [218]. Важливим кроком було ухвалення у 

2000 році Закону про передачі технологій. Після його ухвалення пріоритет 

національної науково-технічної політики змінився на користь передачі і 

комерціалізації дослідних робіт [28]. Міністерство науки, технологій та 

планування майбутнього (Тhe Ministry of Science, ICT and Future Planning) 

формує та здійснює науково-технічну політику, спрямовує діяльність на 

підтримку проведення наукових досліджень, розвиток людських ресурсів. 

Міністерством реалізується низка програм, центральне місце серед них посідає 

концепція креативної економіки [219].  

Державна наукова політика Кореї довела свою ефективність. Сьогодні 

Республіка Корея високо розвинута країна. Досвід Республіки Корея цікавий з 

огляду на те, що в період індустріалізації їй не тільки вдалось подолати 

відставання від економічно-розвинутих держав, а й створити за короткий 

період високий технологічний потенціал. На сьогодні це найбільший 

суднобудівник, а також один із найбільших виробників та експортерів 

електроніки, автомобілів, нафтохімічних продуктів і сталі.  

Історично так склалося, що наукові дослідження в Кореї були спрямовані 

передусім на прикладні дисципліни, щоб їх можна було застосувати в 

промисловості. Південна Корея в теперішній час намагаються більше вкладати 

у фундаментальні дослідження (переважно це робить держава, хоча є приклади, 

коли інвестують і великі компанії), бо інакше вони не стануть інноваційними 

країнами майбутнього [24, с. 26–27]. 

Досвід наукової політики Республіки Корея свідчить про необхідність 

збалансованого фінансування фундаментальних та прикладних досліджень та 

доводить, що без високого рівня фінансування проривний розвиток науки 

неможливий. 

Як бачимо на прикладі розглянутого досвіду, сьогодні і країни в яких 
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університетська наука розвивалась з часів Відродження і країни, які здійснили 

проривний розвиток науки в недавньому ХХ ст. стали успішними 

високотехнологічними країнами.  

У сучасному світі існують різні підходи до вдосконалення регулювання 

державою науково-технічної діяльності. Деякі країни спрямовують свої зусилля 

на оптимізацію структури державного управління у цій сфері, інші – сприяють 

зближенню корпорацій і університетів; стимулюють інноваційну ініціативу 

приватного бізнесу; створюють механізми взаємодії інвесторів і авторів 

винаходів. Одні країни здійснюють централізоване державне фінансування 

фундаментальних наукових досліджень, інші – стимулюють ініціативи регіонів. 

Успішним є досвід проривного розвитку технологічних спеціалізацій. Країни  

Східної Європи реорганізують державний сектор науки, активно впроваджують 

зближення освіти і науки, залучення малого і середнього бізнесу в інноваційну 

сферу, здійснюють кроки до більш тісної інтеграції в межах європейського 

дослідницького простору.  

Як показує досвід розвинених країн, для успішної реалізації наукової і 

науково-технічної політики необхідні такі умови: 1) системно пов’язана 

постановка цілей і завдань державної політики; 2) стабільність системи 

державного управління сферою; 3) нормативно-правове, організаційне та 

ресурсне забезпечення; 4) системна взаємодія центральної і регіональної влади 

при здійсненні інноваційної політики; 5) рівноправна участь науки, 

промисловості і фінансового капіталу в реалізації політики; 6) створення 

інфраструктури для становлення і розвитку технологічного бізнесу [194].  

Підсумовуючи вищевикладене, слід констатувати, що з аналізу 

національних систем управління наукою в розвинених країнах можна зробити 

висновок про існування як загальних закономірностей ефективного 

регулювання у сфері науки так і специфічних особливостей, обумовлених 

культурними та історичними відмінностями країн. Розвиток науки та 

становлення інноваційної економіки в різних країнах відбувалися по-різному, в 

різний час та в різних умовах і з врахуванням неоднакових факторів. Однак в 
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кожній країні держава відігравала значну роль у цьому процесі. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Державна політика в сфері наукової діяльності на сучасному етапі 

повинна бути спрямована на вирішення таких основних проблем: відсутність 

координації між органами державної влади, суб’єктами наукової діяльності, 

бізнесом та громадянським суспільством під час вирішення стратегічних 

питань розвитку наукової сфери; падіння престижу фаху науковця у Україні, 

нівелювання цінності наукової праці, відсутність стимулів для залучення 

молоді у наукову діяльність, відтік висококваліфікованих кадрів закордон або в 

інші сфери діяльності; відсутність єдиного підходу до оцінки ефективності 

використання бюджетних коштів, недостатня частка конкурсного 

фінансування; застаріла дослідницька інфраструктура та матеріально-технічна 

база, залежність від поставок наукового обладнання з-за кордону; ізольованість 

української науки, низький рівень міжнародної наукової комунікації; 

незадовільна поширеність результатів наукового пошуку українських вчених 

закордоном; низький рівень використання іноземних мов при підготовці 

наукових кадрів та у процесі підготовки наукових публікацій.  

2. Важливим є використання можливостей, отриманих в результаті 

укладення євроінтеграційних угод, використання структур Європейського 

дослідницького простору. 

3. Завданнями державної політики на сучасному етапі в сфері наукової та 

науково-технічної діяльності і, відповідно, державного регулювання мають 

бути сприяння інтеграції науки та освіти та створення надійного правового 

механізму комерціалізації результатів наукових досліджень, залучення бізнесу 

в інноваційну сферу. Інтеграція науки з вищою освітою та виробництвом 

набуває актуальності і в зв’язку з високою собівартістю новітніх наукових 

досліджень, що вимагає поєднання ресурсів. Крім того, на сучасному етапі 
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перспективними напрямками є міждисциплінарні дослідження, які 

здійснюються науковими установами різних галузей наукових знань.  

4. Інтеграція науки і вищої освіти сприяє: підвищенню результативності і 

ефективності досліджень, підвищенню якості освіти, якості підготовки 

наукових кадрів, ефективності використання бюджетних коштів, залученню 

талановитої молоді до наукової діяльності, активізації процесів комерціалізації 

прикладних наукових досліджень.  

5. Держава має здійснювати правові, організаційні та економічні заходи 

для забезпечення інтеграції науки і освіти у таких основних формах:  

- проведення наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних 

закладах (університетах, академіях, інститутах);  

- здійснення науковими установами та національними академіями наук 

освітньої діяльності;  

- створення науковими установами та національними академіями наук 

спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізованих кафедр для 

підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та/або доктора 

філософії;  

- організація академічними установами та ВНЗ спільних науково-

навчальних та науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур, спільних 

лабораторій, центрів колективного користування обладнанням; 

- фінансування спільних науково-освітніх проектів шляхом надання 

грантової підтримки;  

- проведення вищими навчальними закладами і науковими установами 

Національної академії наук України, національних галузевих академій наук 

спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок 

тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень; 

- провадження академічними установами та вищими навчальними 

закладами спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;  

- організація на базі наукових установ і організацій НАН України, 

національних галузевих академій наук наукових досліджень молодих вчених, 
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докторантів та аспірантів, систематичної виробничої практики студентів вищих 

навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні 

наукових досліджень.  

6. Наукові дослідження, нові знання і технологічні нововведення можуть 

стати джерелом економічного зростання. Затребуваність науки економікою 

буде високою тільки за умови прибутковості інноваційної діяльності, тому має 

бути сформована дієва системи перетворення наукових знань на практичні 

результати в умовах здійснюваного реформування науково-освітньої сфери 

України. Необхідним є створення механізмів фінансування прикладних 

досліджень з високим потенціалом комерціалізації бізнес-структурами та 

надання цим структурам пільг в оподаткуванні. Ці процеси вимагають глибоких 

інтеграційних зв’язків, поєднання різних форм фінансування та впровадження 

нових підходів у державному регулюванні.  

7. Основною метою державного регулювання діяльності у сфері 

комерціалізації є забезпечення розвитку економічного і науково-технічного 

потенціалу, його ефективне використання для виконання завдань соціально-

економічного розвитку держави. Роль держави у сприянні комерціалізації 

полягає у створенні системної нормативно-правової основи комерціалізації 

результатів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Держава 

забезпечує: створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату; 

розміщення державного замовлення; державне економічне стимулювання 

процесів комерціалізації із використанням фінансових, кредитних, податкових, 

страхових, митних та інших механізмів; захист інтелектуальної власності; 

формування ринку об’єктів права інтелектуальної власності; створення 

механізмів державної підтримки просування вітчизняних об’єктів 

інтелектуальної власності на закордонні ринки.  

8. Підтримка процесу ствердження академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах та наукових установах сприятиме досягнення високого 

рівня науки та прискорить інтеграцію української науки і освіти в 
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Європейський дослідницький та освітній простір. Засобом регулюючого впливу 

держави є створення ефективного, насамперед правового, механізму 

забезпечення академічної чесності. Держава в особі МОН України, як власник 

Національного депозитарію академічних текстів сприяє розвитку освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення 

доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.  

9. Одним із головних завдань держави у сфері регулювання науки є 

створення деталізованої, системної, несуперечливої нормативно-правової бази 

у сфері регулювання наукової та науково-технічної діяльності. У чинному 

законодавстві України у сфері регулювання наукової діяльності існують норми, 

що фактично втратили чинність, відсутня взаємоузгодженість та наступність 

норм. Без чіткої законодавчої та нормативно-правової бази неможливо 

належним чином розвивати наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх 

результати, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та ефективно 

використовувати їх у національних інтересах.  

10. В зарубіжних країнах залежно від ступені участі урядових органів в 

управлінні і фінансуванні організацій, що здійснюють наукові дослідження 

виділяють два типи регулювання науки: централізована система, яка 

характеризується наявністю спеціалізованого відомства, відповідального за 

формування та реалізацію державної наукової політики і державне 

регулювання сфери наукових досліджень та розробок та децентралізована 

система, при якій таке відомство відсутнє. 

З аналізу систем державного регулювання науки у Польщі, Франції, 

США, Канаді, Фінляндії, Норвегії, Республіці Кореї можна зробити висновок 

про існування як загальних закономірностей ефективного регулювання у сфері 

науки так і специфічних особливостей, обумовлених культурними та 

історичними відмінностями країн. Узагальнений зарубіжний досвід щодо 

управлінських, правових та організаційних рішень по регулюванню наукової 

діяльності в низці країн світу свідчить про пряму чи опосередковану участь 

держави у регулюванні наукової сфери.  
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На основі врахування зарубіжного досвіду можна виділити напрями 

модернізації державного регулювання наукової діяльності, зокрема, оновлення 

та взаємоузгодження законодавчої бази у цій сфері; удосконалення системи 

фінансування наукової сфери; посилення взаємодії наукової діяльності та вищої 

освіти, підвищення ролі університетської науки; сприяння комерціалізації 

інновацій бізнесом.   
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, що зумовили самостійність та значимість роботи, наведено 

теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у 

розробці теоретичних положень та рекомендацій стосовно вдосконалення 

державного регулювання наукової і науково-технічної діяльності. 

Здійснене дослідження дало підстави сформулювати такі висновки: 

1. Визначальна роль науки у формуванні постіндустріального 

суспільства, забезпеченні конкурентоспроможності економіки зумовлює 

необхідність пріоритетної підтримки з боку держави наукової і науково-

технічної діяльності. Відносна самостійність наукової та науково-технічної 

діяльності як інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у сучасному 

суспільному житті передбачають особливу роль цієї діяльності. Державне 

регулювання наукової і науково-технічної діяльності повинне ґрунтуватись на 

врахуванні специфіки об’єкта регулювання. 

2. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності є 

сукупністю правових та організаційних засобів, за допомогою яких держава 

впливає на наукову сферу з метою створення сприятливих умов для 

провадження вказаної діяльності. Основною метою державного регулювання 

вказаної діяльності є забезпечення прогресу суспільства, створення належних 

умов для подальшого економічного росту, підвищення рівня 

конкурентоспроможності країни і добробуту громадян, їх духовного та 

інтелектуального зростання.  

3. Вплив держави на наукову та науково-технічну діяльність відбувається 

шляхом створення уповноваженими суб’єктами нормативно-правової бази цієї 

діяльності, реалізації функцій і повноважень суб’єктів державного регулювання 

у вказаній сфері. Становлення вітчизняного законодавства відбувалося з 

урахуванням впливу на цей процес соціально-політичних та економічних 

чинників. 
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Періодизацію становлення та розвитку сучасної правової бази державного 

регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності пропонується 

розглядати таким чином. Перший етап (з 1991 року) – період становлення 

національного законодавства: ухвалення закону «Про основи державної 

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», законів «Про науково-

технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу», указів 

Президента України про державну підтримку діяльності НАН України. Другий 

етап (з 1996 року) характеризується формуванням законодавства на основі 

Конституції України, прийняттям у новій редакції Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», ухваленням законів, спрямованих на 

перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, врегулювання діяльності 

наукових і технологічних парків, розвитком державного регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій. Третій етап, пов’язаний з суспільними 

та політичними змінами 2013–2014 років, які обумовили реформи у різних 

сферах, у тому числі й у сфері наукової і науково-технічної діяльності. На 

цьому етапі ухвалені нові редакції законів «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та «Про вищу освіту», триває формування нової системи 

державного регулювання наукової сфери.  

4. Особливістю державного регулювання наукової діяльності є те, що 

воно здійснюється не лише органами державної влади, а й іншими суб’єктами, 

наприклад, НАН України, яка організовує і здійснює фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних наук та розробляє пропозиції щодо засад 

державної наукової і науково-технічної політики, рекомендації щодо суспільно-

політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та 

гуманітарного розвитку держави. Національна рада України з питань розвитку 

науки і технологій як постійно діючий консультативно-дорадчий орган при 

Кабінетові Міністрів України забезпечує ефективну взаємодію представників 

наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору 

економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері 
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наукової і науково-технічної діяльності. Національний фонд досліджень 

України – державна бюджетна установа реалізує єдину державну політику у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах його повноважень.  

Державне регулювання та управління науковою діяльністю 

характеризується значною кількістю державних органів, основними серед яких 

є центральні органи виконавчої влади, що в межах своїх повноважень 

здійснюють управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать 

наукові установи, повинні спрямовувати і контролювати діяльність цих 

наукових установ шляхом координації.  

5. Функції і повноваження Міністерства науки і вищої освіти України як 

головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізацію державної політики у сферах вищої 

освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу 

(передачі) технологій, на даному етапі потребують уточнення і розвитку, 

усунення їх дублювання. Існуюча система управління у сфері науки потребує 

реорганізації. Доцільним є створення спеціалізованого органу центральної 

виконавчої влади у галузі науки і вищої освіти. 

6. Вплив держави на наукову діяльність здійснюється шляхом державного 

регулювання, яке провадиться суб’єктами регулювання за допомогою 

визначених засобів, особливість яких зумовлюється специфікою 

інтелектуальної творчої діяльності, що не може бути високоефективною без 

гарантування свободи наукової творчості. Забезпечення свободи наукової 

творчості має бути спрямоване також на створення умов розвитку 

особистостей, які є схильними до наукової та інноваційної ї діяльності.  

7. На основі аналізу наукових джерел та норм чинного законодавства 

України до основних засобів державного регулювання у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності віднесено: 1) визначення державних пріоритетів 

розвитку науки і техніки, формування державних цільових наукових та 

науково-технічних програм, формування державних замовлень на науково-
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технічні розробки; 2) фінансування наукових досліджень та реалізації науково-

технічних програм, здійснення диференційованої податкової політики та 

фінансово-кредитне стимулювання наукової діяльності; 3) забезпечення 

організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи; 

4) забезпечення функціонування національної системи науково-технічної 

інформації; 5) державна підтримка міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва; 6) підготовка наукових кадрів, підвищення їх 

наукової кваліфікації, атестація наукових кадрів; 7) державна атестація 

наукових установ та інші.  

8. Пріоритетними завданнями державної політики на сучасному етапі в 

сфері наукової та науково-технічної діяльності і державного регулювання у цій 

сфері мають стати сприяння інтеграції науки та освіти і створення надійного 

правового механізму комерціалізації результатів наукових досліджень, 

залучення бізнесу в інноваційну сферу.  

9. Інтеграція науки і вищої освіти має сприяти: підвищенню 

результативності і ефективності досліджень, підвищенню якості освіти, якості 

підготовки наукових кадрів, ефективності використання бюджетних коштів, 

залученню талановитої молоді до наукової діяльності, активізації процесів 

комерціалізації прикладних наукових досліджень. 

Держава має сприяти інтеграції науки і вищої освіти у таких основних 

формах:  

- проведення наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних 

закладах ( університетах, академіях, інститутах);  

- здійснення науковими установами та національними академіями наук 

освітньої діяльності;  

- створення науковими установами та національними академіями наук 

спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізованих кафедр для 

підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора 

філософії;  
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- організація академічними установами та ВНЗ спільних науково-

навчальних та науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур, спільних 

лабораторій, центрів колективного користування обладнанням; 

- фінансування спільних науково-освітніх проектів шляхом надання 

грантової підтримки;  

- проведення вищими навчальними закладами і науковими установами 

Національної академії наук України, національних галузевих академій наук 

спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок 

тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень;  

- провадження академічними установами та вищими навчальними 

закладами спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;  

- організація на базі наукових установ і організацій НАН України, 

національних галузевих академій наук наукових досліджень молодих вчених, 

докторантів та аспірантів, систематичної виробничої практики студентів вищих 

навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні 

наукових досліджень.  

10. Основною метою регулювання діяльності у сфері комерціалізації 

результатів наукових досліджень має стати забезпечення розвитку 

економічного і науково-технічного потенціалу, його ефективне використання 

для виконання завдань соціально-економічного розвитку держави. Роль 

держави полягає у створенні системної нормативно-правової основи 

комерціалізації результатів фундаментальних наукових досліджень, 

прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 

розробок.  

Держава повинна забезпечувати: створення сприятливого інвестиційного 

та інноваційного клімату; розміщення державного замовлення; державне 

економічне стимулювання процесів комерціалізації із використанням 

фінансових, кредитних, податкових, страхових, митних та інших механізмів; 

захист інтелектуальної власності; формування ринку об’єктів права 

інтелектуальної власності; створення механізмів державної підтримки 



189 

просування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності на закордонні 

ринки.  

11. Підтримка процесу утвердження академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах та наукових установах сприятиме досягнення високого 

рівня науки та прискорить інтеграцію української науки та освіти в 

Європейський дослідницький та освітній простір. Засобом регулюючого впливу 

держави є створення ефективного, насамперед, правового механізму 

забезпечення академічної доброчесності.  

12. Узагальнення зарубіжного досвіду свідчить про значну, пряму чи 

опосередковану участь держави у регулюванні наукової сфери. На основі 

аналізу зарубіжного досвіду можна виділити такі напрями модернізації 

державного регулювання наукової діяльності: оновлення та взаємоузгодження 

законодавчої бази у цій сфері; удосконалення системи фінансування наукової 

сфери; посилення взаємодії наукової діяльності та вищої освіти, підвищення 

ролі університетської науки; сприяння комерціалізації інновацій бізнесом тощо. 

13. Сучасне регулювання наукової діяльності повинне ґрунтуватись на 

комплексному підході до завдань державного регулювання, теоретичній 

обґрунтованості рішень і врахуванні специфіки об’єкта регулювання. Для 

сприяння розвитку науки, покращення її організації, фінансування і ресурсного 

забезпечення необхідно провести такі заходи: 

формування чітко визначених пріоритетних напрямів розвитку науки, на 

основі результатів незалежної фахової експертизи, яка оцінить їх 

перспективність і конкурентні переваги; 

державна підтримка має концентруватись на стратегічних напрямках, в 

яких є можливість посісти лідерські позиції у світі; 

забезпечення зростання фінансування науки і гарантування ефективного 

використання коштів, що виділяються з державного бюджету та створення 

умов для позабюджетного фінансування науки; 

зберігаючи і розвиваючи фундаментальні дослідження, необхідно 

інтенсифікувати розвиток прикладних досліджень, безпосередньо орієнтованих 
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на інновації, при конкурсному фінансуванні враховувати потенціал 

впровадження; 

проведення дієвої державної політики в сфері міжнародного наукового 

співробітництва, зорієнтованої на спільні наукові дослідження; 

формування кадрового потенціалу науки, що має забезпечуватись гідною 

оплатою та гарантіями, відновленням високого престижу вченого, створення 

сприятливих умов для затребуваності наукових досліджень економікою. 
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