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Звіт
про роботу Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій за період 09.08.2017 р. - 25.09.2019 р.
На виконання Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 5
квітня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України № 226 було утворено
Національну раду України з питань розвитку науки і технологій.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 520
затверджено склад Національної ради. Відповідно до законодавства перший склад
Наукового комітету було затверджено у кількості 24 осіб, з яких 12 осіб включено
строком на чотири роки, 12 осіб – строком на два роки.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 560
затверджено зміни у складі Національної ради, відповідно до яких на заміну членів
Наукового комітету з дворічним терміном перебування обрано нових членів зі
строком повноважень 4 роки.
Науковий комітет - це робочий колегіальний орган Національної ради, що
представляє інтереси наукової громадськості. А власне сама Національна рада
України з питань розвитку науки і технологій є постійно діючим консультативнодорадчим 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.
Відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків членів
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, забезпечує
Секретаріат Кабінету Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 № 290 затверджено Порядок використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для організаційного, матеріально-технічного,
інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань
розвитку науки і технологій. Для забезпечення роботи Національної ради та її
робочого колегіального органу Наукового комітету утворено секретаріат
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Працівниками
секретаріату здійснюється діловодство, робота зі зверненнями, юридичний супровід
щодо документів, які заходять на опрацювання до Наукового комітету тощо.
Працівники секретаріату Національної ради забезпечені приміщенням, меблями та
офісною технікою, члени НК – 2 умебльованими приміщеннями.
Водночас, члени Наукового комітету працюють на громадських засадах.
Кошти, що виділялись на Національну раду (2018 – 506 тис. грн., 2019 – 509 тис.
грн.), витрачались лише на відрядження для іногородніх членів Наукового
комітету, оренду приміщення та комунальні послуги.
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І. Проведення засідань Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій
Основною формою роботи Національної ради є спільне засідання Наукового
та Адміністративного комітетів.

У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та
Положенні про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій
визначено основні функції Національної ради, серед яких зокрема:
1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо
формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної
діяльності;
2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку науки і
техніки та заходів з їх реалізації;
3) підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий
науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням
національних інтересів;
4) підготовка пропозицій 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;
5) розгляд та надання висновків щодо проектів концепцій державних
цільових наукових та науково-технічних програм і проектів таких програм;
6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій щодо формування
державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування
наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та
конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення
структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду
досліджень;
7) заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої
влади, Національного фонду досліджень, Національної академії наук,
національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників
бюджетних коштів, що провадять наукову та науково-технічну діяльність або є
замовниками наукових досліджень і розробок, про стан використання коштів на
наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати і внесення
пропозицій за результатами їх розгляду;
8) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан і перспективи
розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності, а також про стан
виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького простору та
надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік;
9) підготовка пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку
державної дослідницької інфраструктури, системи державних ключових
лабораторій;
10) взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних
держав і міжнародних організацій;
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11) ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі
науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи
рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а
також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних
програм і проектів таких програм;
12) подання пропозицій щодо принципів наукової етики та механізмів
контролю за їх дотриманням;
13) розроблення разом з представниками реального та фінансового секторів
економіки та іншими заінтересованими сторонами пропозицій щодо створення
механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень;
14) надання рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проектів і
програм міжнародної технічної допомоги у сфері наукової і науково-технічної
діяльності;
15) подання пропозицій щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери
в Україні;
16) розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення та
підготовки учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.
За два роки функціонування Національної ради проведено 2 засідання – 16
січня 2018 року (під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана) та 30 листопада 2018 року (під головуванням Міністра освіти і
науки України Лілії Гриневич).
Під час першого засідання були обговорені питання щодо основних
підходів до середньострокового планування фінансового забезпечення наукової
сфери на 2018-2020 роки, утворення Національного фонду досліджень України;
запровадження базового фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти
за результатами державної атестації їх наукової (науково-технічної) діяльності.
За результатами цього засідання було прийнято протокольне рішення, яким
передбачено доопрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів України
«Про Національний фонд досліджень України», «Про затвердження Порядку
проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження
ними наукової (науково - технічної) діяльності», проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
щодо Національного фонду досліджень України», розробку проекту Положення
про атестацію наукових працівників.
На цьому ж засіданні Міністерству освіти і науки було доручено разом із
заінтересованими органами виконавчої влади, Національною академією наук,
національними галузевими академіями за участю Наукового та
Адміністративного комітетів опрацювати питання та надати узгоджені
пропозиції щодо оптимальної моделі розвитку вітчизняної науки разом з
оперативним планом її реформування, в тому числі Національної академії
наук, національних галузевих академій наук, що передбачатиме посилення
зв’язку (кооперації) науки та виробництва, спрямованість на забезпечення
реалізації пріоритетів економічного розвитку держави (енергоефективність,
обороноздатність, ІТ-технології, охорона здоров’я, агропромисловий
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комплекс тощо) для обговорення під час робочої наради з представниками
Національної ради.
Також протокольним рішенням було визначено опрацювати питання та
підготувати пропозиції щодо формування пріоритетних напрямів наукових
досліджень, спрямованих на забезпечення пріоритетів економічного
розвитку держави, для обговорення під час зустрічі з представниками
реального сектору економіки. Такі завдання респондуються з функціями
Національної ради, визначеними пунктами 1, 2, 16 частини 7 статті 20 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
На виконання протокольного рішення Національної ради Науковим
комітетом було проведено значну кількість засідань робочих груп, консультацій
зі структурними підрозділами МОН, Мінфіну, Мін’юсту, за результатами чого
підготовлено проект остаточної версії положення про Національний фонд
досліджень України разом з додатками щодо фінансово-економічних
розрахунків та обсягів потреби у видатках для забезпечення діяльності Фонду.
Положення про Національний фонд досліджень України було затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528.
30 січня Науковим комітетом направлено до МОН пропозиції щодо проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України», який
Міністерством фінансів не було підтримано та повернуто Міністерству освіти і
науки без погодження, як і зміни до Бюджетного кодексу України щодо
Національного фонду.
Водночас, підготовлений МОН проект Закону України «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України»
є актуальним та заслуговує на увагу. Адже унормування питання щодо
розміщення власних надходжень Фонду на поточних рахунках та тимчасово
вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за надання послуг, благодійні
внески, гранти на депозитних рахунках у банках державного сектору; збереження
на поточних рахунках у банках державного сектору залишків коштів власних
надходжень Фонду на кінець бюджетного періоду для здійснення видатків у
наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису є актуальним та
необхідним для роботи Фонду. Вважаємо, що це питання потребує обговорення
на найближчому засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій.
На лист Міністерства освіти і науки від 17 квітня 2018 року № 1/11-4204
щодо відповіді Міністерства фінансів (від 13.04.2018 № 07020-29-5/10228)
стосовно непогодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду
досліджень України» Науковим комітетом листом від 15.05.2018 р. № 007-1-111
були направлені пропозиції щодо редакції окремих положень проекту акта із
врахуванням зауважень Міністерства фінансів для повторного засилання
проекту Закону на погодження Міністерству фінансів та іншим заінтересованим
органам.
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На виконання підпункту 3.2 пункту 3 протокольного рішення щодо
доопрацювання в місячний строк проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення державної атестації закладів вищої
освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»
листами від 01.02.2018 за № 007-1-37 та від 22.02.2018 № 007-1-46 Науковим
комітетом направлені відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки
України, а листом від 23.02.2018 р. № 007-1-49 - пропозиції до проекту
Положення про атестацію наукових працівників.
Листом Наукового комітету № 007-1-51 від 26.02.2018 р. до Міністерства
освіти і науки були направлені пропозиції щодо оптимальної моделі розвитку
вітчизняної науки разом з оперативним планом її реформування з проханням їх
врахувати. Проте, без урахування пропозицій Наукового комітету
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 776
було затверджено План заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери.
З об’єктивних причин Науковим комітетом не були надані пропозиції щодо
формування пріоритетних напрямів наукових досліджень, спрямованих на
забезпечення пріоритетів економічного розвитку держави.
Однією з таких причин стало блокування, відповідно до Постанови КМУ від
11 жовтня 2016 р. № 710, прийняття державної цільової програми прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку України, згідно з якою
Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» на
Національну раду покладено завдання з підготовки пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки. У поточному році Закон в частині корегування
пріоритетних напрямів потребує внесення змін, що можливе лише у разі
прийняття зазначеної програми.
Окрім того, в Рекомендаціях Заключного звіту незалежного європейського
аудиту національної системи досліджень та інновацій України, підготовленого
комісією незалежних експертів та провідних фахівців профільних міністерств
країн ЄС для Європейської Комісії, зазначено, що головними сторонами, що
визначають напрямки науково-дослідницької діяльності в Україні, є Президент,
який окреслює напрямки стратегічного розвитку, Верховна Рада України та її
Комітет освіти та науки, який у статусі основного законодавчого органу формує
сектор науки та досліджень країни, приймаючи усі законодавчі акти, стратегії та
пріоритети, готує міжнародні договори у сфері науки та досліджень; а також
Кабінет Міністрів України, що визначає стимули розвитку національної
інфраструктури науки та досліджень. Міністерство економічного розвитку та
торгівлі України несе відповідальність за інновації у промисловості.
При цьому, в Рекомендації 25 прямо наголошено на необхідності
забезпечення представництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі та
інноваційних діячів у Національній раді з питань розвитку науки і технологій.
Хоча до складу Адміністративного комітету Національної ради включено
заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступників голів
державних адміністрацій Києва, Харківської та Дніпропетровської областей, які
за розподілом обов'язків опікуються питаннями інноваційного розвитку,
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президента корпорації «Науковий парк «Київська політехніка» та заступника
генерального директора з розвитку Державного концерну «Укроборонпром», в
державі відсутня стратегія економічного розвитку, що є наступною із причин,
через які важко визначити перспективи тих чи інших пріоритетних напрямів
наукових досліджень.
Під час другого засідання Національної ради було схвалено звіт
Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень щодо процедури
та результатів обрання членів Наукової ради Фонду; схвалено склад Наукової
ради Фонду та рекомендовано Кабінету Міністрів його затвердити.
Національною радою було підтримано пропозицію Наукового комітету
щодо затвердження окремим рішенням Уряду умов оплати праці працівників
Фонду. За результатами засідання було рекомендовано підготувати проект акта
про затвердження персонального складу Наукової ради Фонду, після
затвердження його Кабінетом Міністрів Науковій раді та Науковому комітету
розробити та затвердити порядок обрання та звільнення виконавчого директора,
його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Фонду з метою
здійснення процедур щодо призначення виконавчого директора.
Також було рекомендовано МОНу і Мінфіну прискорити розроблення та
внесення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень
України», передбачивши в ньому норму щодо необхідності затвердження
переліку кандидатів, обраних для заміщення членів Наукової ради Фонду.
Окрім зазначеного, було прийнято рішення уповноважити члена Наукового
комітету Ємець А.І. здійснити державну реєстрацію Фонду як юридичної особи
та інші заходи, необхідні для початку його функціонування; розробити та подати
на затвердження проект постанови Кабінету Міністрів України щодо умов оплати
праці працівників Фонду; опрацювати питання (Фонду державного майна,
Мінагрополітики, МОН, Мінекономрозвитку, Національній академії аграрних
наук) та подати пропозиції щодо розміщення Фонду; щодо створення робочих
груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на
реформування вітчизняної наукової сфери, та заходів, визначених
розпорядженням КМУ від 17 жовтня 2018 р. № 776; відповідно до законодавства
визначити Фонд головним розпорядником бюджетних коштів та вжиття заходів
щодо поетапного збільшення частки фінансової підтримки через Фонд (у 2020
році – не менше 10%, у 2021 – не менше 15% видатків, передбачених за загальним
фондом державного бюджету на фінансування науки.
Як ми знаємо, на забезпечення діяльності Національного фонду досліджень
та Державного фонду фундаментальних досліджень, який знаходиться у стадії
припинення, грантову підтримку наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок на 2019 рік було виділено бюджетних коштів у
сумі 262 448,0 тис. грн.
На виконання протокольного рішення № 2 Науковим комітетом було
підготовлено, а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018
р. № 1087 затверджено склад Наукової ради Фонду та уповноважено Ємець Аллу
Іванівну, члена Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки
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і технологій, здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані із
здійсненням державної реєстрації Фонду як юридичної особи, та інші заходи,
необхідні для початку його функціонування.
3 січня 2019 року було зареєстровано Національний фонд досліджень
України як юридичну особу, а також взято його на облік Головним управлінням
регіональної статистики та ДПІ у Голосіївському районі як платника податків та
як платника єдиного внеску.
Спільно підготовлено та рішенням Наукової ради (протокол № 1 від
25.01.2019 р.) затверджено Положення про порядок обрання та звільнення
виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів
дирекції Фонду.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 325
затверджено умови оплати праці працівників дирекції Фонду.
До проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень
України» надано пропозиції щодо доповнення положеннями про затвердження
переліку кандидатів, обраних для заміщення членів Наукової ради Фонду, а також
були надані пропозиції до складу робочих груп з підготовки проектів нормативноправових актів, спрямованих на реформування вітчизняної наукової сфери, та
заходів, визначених розпорядження КМУ від 17 жовтня 2018 р. № 776 і Законом
України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Здійснено заходи, пов’язані із забезпеченням приміщення для Національного
фонду досліджень.

ІІ. Стан виконання завдань, покладених на Науковий комітет
Відповідно до частини 8 статті 21 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» Науковий комітет з метою реалізації функцій
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:
1)
розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з
питань, що належать до компетенції Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій, та приймає щодо них рішення, які вносяться на
розгляд Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;
З приводу виконання функцій 1-2, визначених статтею 20 Закону (стосовно
підготовки пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності та пропозицій щодо визначення
пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації), інформацію
наведено у розділі І.
Зокрема, робочою групою Наукового комітету були підготовлені та
направлені до МОН, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради з
питань науки і освіти пропозиції щодо оптимальної моделі розвитку вітчизняної
науки разом з оперативним планом її реформування. Проте, без урахування
пропозицій Наукового комітету розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2018 року № 776 було затверджено План заходів щодо реформування
вітчизняної наукової сфери.
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В поточному році ініціативною робочою групою Наукового комітету було
продовжено роботу над актуалізацією та приведенням у відповідність до вимог
сьогодення та чинного законодавства моделі розвитку вітчизняної науки. За
результатами чергового засідання Наукового комітету, яке відбулось 6 серпня
2019 року, було затверджено Ключові положення реформування науки
України. Цей документ став стислим та доопрацьованим викладенням ключових
положень запропонованої Науковим комітетом Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій програми реформування наукової сфери,
вперше поданої до Кабінету Міністрів України у лютому 2018 року. Ключові
положення направлено до Міністерства освіти і науки листом Наукового
комітету від 15.08. 2019 р. № 007-1-360.
З причин блокування Міністерством фінансів прийняття державної цільової
програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку
України, згідно з якою Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки» на Національну раду покладено завдання з підготовки
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Науковим комітетом не були
надані пропозиції щодо формування пріоритетних напрямів наукових
досліджень, спрямованих на забезпечення пріоритетів економічного розвитку
держави.
Однак, як вже зазначалось, в державі відсутня стратегія економічного
розвитку, тому важко визначити перспективи тих чи інших пріоритетних
напрямів наукових досліджень. З огляду на це, Науковий комітет у Ключових
положеннях реформування науки наголосив на необхідності реформи наукової
сфери як складової загальної реформи економіки та суспільної сфери країни
з орієнтацією на розвиток наукоємних виробництв.
2)
ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також
експертних комісій з окремих питань;
Протокольним рішенням № 2 засідання Національної ради було визначено
завдання: Національній раді, МОН у місячний строк створити робочі групи з
підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реформування
вітчизняної наукової сфери, в тому числі здійснення заходів, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. №776,
залучення до їх роботи представників Наукового та Адміністративного комітетів
Національної ради, заінтересованих центральних органів виконавчої влади,
Національної академії наук, національних галузевих академій наук. При цьому
Міністерству освіти і науки за результатами зазначених робочих груп необхідно
було внести узгоджені пропозиції, в тому числі щодо здійснення заходів,
відповідальних за виконання яких визначено Національну раду.
МОН не створило умов для консолідації зусиль Наукового та
Адміністративного комітетів ще на початку створення Національної ради, не
забезпечило спільної узгодженої роботи Міністерства освіти і науки, Наукового
комітету, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної академії наук,
національних галузевих академій як під час роботи з підготовки моделі розвитку
вітчизняної науки, так і при підготовці багатьох інших документів.
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Наприклад, з приводу виконання функції 3, визначеної статтею 20 Закону
(підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий
простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних
інтересів), у Ключових положеннях реформування науки в Україні, направлених
у серпні поточного року до МОН та оприлюднених для громадського
обговорення на сторінці Наукового комітету у вересні 2019 року, ініційовано
завдання вийти у Європейський дослідницький простір. Для цього згідно
Рекомендацій Заключного звіту аудиту науки України необхідно розробити
системний підхід до інтеграції у Європейський дослідницький простір, на рівнях:
політичному/законодавчому,
організаційному
(створення
партнерств,
заснованих на місіях), семантичному (словник парадигми Відкритих інновацій,
Відкритої науки, Відкритість до світу) та технологічному (національна ініціатива
Європейської хмари відкритої науки). Включити відповідні заходи з реалізації
цієї політики до дорожньої карти угоди про науково-технічне співробітництва
України з ЄС. Впровадити програму фінансової підтримки з реалізації цих
напрямів.
Такий підхід та реалізація окреслених завдань потребувала б утворення
значної кількості робочих груп та експертних комісій.
Окрім того, у листі до Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра
економічного розвитку і торгівлі від 17.10.2018 р. № 007-1-196 Науковий комітет
просить створити постійну робочу групу для експертної підтримки делегатів в
групах ЄДП та використання практичного досвіду щодо проведення реформ в
національній науковій системі, а також робочу групу з представників Наукового
та Адміністративного комітетів для розробки плану дій з реалізації рекомендацій
Європейської Комісії (Open Science Policy Platform) щодо впровадження
відкритої науки. При цьому, у відповідь Мінекономрозвитку повідомило про
недоцільність створення робочої групи з представників Наукового та
Адміністративного комітетів, оскільки вже існує робоча група «Цифровізація
науки. Національна хмара відкритої науки».
З метою виконання функції, визначеної пунктом 16 частини 7 статті 20
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно
розроблення пропозицій до стратегії розвитку системи залучення та підготовки
учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності Науковий комітет
самостійно прийняв рішення щодо утворення робочої групи. Першим кроком
став лист від 08.08.2019 р. № 007-1-356 з пропозицією до Національного центру
«Мала академія наук» щодо утворення відповідної робочої групи, на що було
надано кандидатури членів від МАН.
3)
делегує своїх членів та пропонує експертів до складу робочих груп;
На виконання протокольного рішення № 2 засідання Національної ради
щодо створення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів,
спрямованих на реформування вітчизняної наукової сфери, в тому числі
здійснення заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. №776, залучення до їх роботи представників Наукового та
Адміністративного комітетів Національної ради, заінтересованих центральних
органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих
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академій наук Науковим комітетом ініціативним листом від 8.02. 2019 р. № 0071-261 Міністерству освіти і науки надані кандидатури від НК до складу робочих
груп. При цьому Міністерству освіти і науки за результатами зазначених робочих
груп необхідно було внести узгоджені пропозиції Кабінетові Міністрів України,
в тому числі щодо здійснення заходів, відповідальних за виконання яких
визначено Національну раду.
Листом Наукового комітету від 25 лютого 2019 року № 007-2-272 повторно
направлено пропозиції щодо складу робочих груп, роботу яких відповідно до
листа МОН від 12.02.2019 р. № 1/1-1414 планувалось спрямувати на виконання
лише окремих пунктів Плану заходів, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. №776 (зокрема до робочої групи щодо
засад розвитку державної дослідницької інфраструктури та системи державних
ключових лабораторій; до робочої групи щодо засад функціонування в Україні
системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науковотехнічних програм та наукових проектів; робочої групи щодо перегляду переліку
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також механізму їх реалізації,
у тому числі з урахуванням результатів форсайтних досліджень; робочої групи
щодо здійснення заходів з метою підвищення ефективності інтеграції
вітчизняних вчених у світову наукову спільноту, належного представлення
здобутків вітчизняної наукової сфери у світовому інформаційному просторі).
Також було делеговано до робочих груп:
- щодо Стратегії інноваційного розвитку (Ємець А. І., Стовпченко Г.П., лист
№ 007-1-92 від 19.04.2018р.);
- до ради розвитку інновацій (Білоус А.Г. лист № 007-2-131 від 05.06.2018р.);
- з розробки Положення про конкурсний відбір наукових (науковотехнічних) робіт, фінансованих в рамках підтримки ЄС участі України в
програмі «Горизонт 2020». (Колежук О. К., Гундорова Т. І., Войтенко Н. В., лист
№ 007-1-190 від 27.09.2018р.);
- до складу експертної групи та експертної комісії, яка проводитиме
державну атестацію наукових установ (Гундорова Т. І.);
- з підготовки проекту нової редакції Типового положення з планування
обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, яке встановить сучасні методичні засади визначення
собівартості наукових (науково-технічних) робіт (Єгоров І.Ю., лист № 007-1-257
від 05.02.2019р.);
- робочої групи НАНУ з розробки Положення про конкурсний відбір
проектів за бюджетною програмою 1230 (Войтенко Н. В., Черніга Р. М., лист №
007-1-284 від 07.03.2019р.);
- до складу експертної групи з відбору критичних технологій (Фоміна М.
О., Кондратенко Ю. П., Білоус А. Г., Файнлейб О. М., Анісімов І. О., Арбузова
С. Б., Жолос О. В., лист № 007-1-345 від 17.07.2019р.);
- до складу атестаційної комісії з метою проведення державної атестації
закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної)
діяльності (Анісімов І. О., лист № 007-1-350 від 26.07.2019р.);
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- до переліку представників та експертів до комітетів, відповідальних за
моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та
інновацій «Горизонт 2020», що затверджено розпорядження Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2018 року № 636 (Головач Ю. В., Черніга Р. М. та
Стовпченко Г. П.);
- до складу Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних
досліджень в Україні, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 4 липня 2018 р. № 526 (Білоус А. Г.);
- до участі у засіданнях Комітету з питань науки і освіти ВРУ та Урядових
Комітетів Кабінету Міністрів (Члени НК).
У складі робочої групи щодо підготовки матеріалів та як учасники члени
Наукового комітету взяли участь в парламентських слуханнях на тему:
«Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і
науки», які відбулись 10 квітня 2019 року.
11 вересня 2018 року на запрошення Наукового комітету Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій забезпечено організацію візиту
членів американської делегації. Головною метою зустрічі стало налагодження
партнерських контактів та визначення актуальних напрямів співпраці,
ознайомлення українських науковців та державних службовців з досвідом
роботи Національного Наукового Фонду США, його пріоритетами,
фінансуванням. Такий досвід американських колег став особливо корисним
перед початком роботи Національного фонду досліджень. Налагодження таких
контактів згодом можуть перерости у плідне партнерство та конструктивне
співробітництво у сфері підтримки наукових досліджень та спільної інтеграції у
світовий дослідницький простір.
17-18 жовтня 2017 року у приміщенні Національної академії наук України
відбувся українсько-німецький семінар «Principles of Research Funding in
Germany and Implementation of Science Reform in Ukraine», який був
організований Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) та Науковим комітетом
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Метою
семінару була передача досвіду DFG щодо принципів та особливостей системи
фінансування досліджень у Німеччині основним стейкхолдерам наукової
реформи в Україні. Особливу увагу було приділено питанням, пов’язаним зі
створенням Національного фонду досліджень України.
З метою популяризації мети та пріоритетів роботи новоствореного Фонду
членами Наукового комітету здійснено значну кількість виступів та доповідей,
зокрема: Ємець А.І. виступила з пленарною доповіддю: «TOWARDS THE
ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL RESEARCH FUND OF UKRAINE» на
українсько-німецькому форумі (9 грудня 2017 року в Києві), з доповіддю про
Національний фонд досліджень на 6th International Conference «Nanotechnologies
and Nanomaterials» NANO-2018; з доповіддю «Наука та технології: створення
Національного фонду досліджень України: нові можливості для бізнесу» на II
Форумі Відповідального бізнесу (5 жовтня, 2018 року в Києві); з доповіддю
«Establishment of the National Research Foundation of Ukraine» на Форумі з
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українською науковою діаспорою (20-22 жовтня 2018 року); на зустрічі з
керівниками Грузинського Національного наукового фонду імені Шота
Руставелі (SRNSF), під час якої отримано інформацію щодо функціонування
SRNSF та корисні поради, які необхідно було врахувати для запуску
Національного фонду досліджень України (25 листопада 2018 року, Тбілісі).
У 2018 році делегація Наукового комітету у складі Н. Войтенко, С.
Арбузової, С. Оковитого та О. Стасика відвідала із кількаденним візитом основні
грантові агенції Польщі - FNP (Краків), та NCN (Варшава), де відбулись семінари
з обміну досвідом з провідними функціонерами та керівниками відповідних
фондів з метою впровадження кращих практик у роботу Національного фонду
досліджень України. Також відбулась робоча зустріч із Президентом Польської
академії наук професором Єжи Душиньським. У червні 2018 року член
Наукового комітету Войтенко Н.В. відвідала Національний науковий фонд імені
Шота Руставелі в Тбілісі. У червні 2019 року заступник голови Наукового
комітету Колежук О.К. і член комітету Войтенко Н.В. відвідали Естонську
Дослідницьку Раду.
11 лютого 2019 року відбулась презентація пілотного проекту Львівської
Системи Дослідників з ініціативи Львівської міської ради та за підтримки членів
Наукового комітету, які взяли участь у розробленні системи оцінювання.
Пілотний проект Львівської Системи Дослідників розпочав свою роботу 18
лютого 2019 року. Члени Наукового комітету, а саме: Слюсаренко Ю. В.,
Мчедлов-Петросян М.О., Черніга Р. М., Климчук О. Б., Стовпченко Г. П.,
Войтенко Н. В., Дідух Я. П., Арбузова С. Б., Утєвський С. Ю., Єгоров І. Ю.,
Воробйова О. П., входять до складу Експертних комісій з природничих наук
фізико-математичного та хімічного профілю, наук про Землю, технічних наук і
технологій, матеріалознавства, наук про життя, медичних наук і пов’язаних з
ними технологій, сільськогосподарських та харчових наук, екології, лісництва та
біотехнологій та суспільних і гуманітарних наук.
13 лютого 2019 р. члени Наукового комітету прийняли участь у виїзному
засіданні Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти за тематикою:
«Вища освіта України: стан законодавчого забезпечення, проблеми та напрями
реформування».
4)
виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень
України;
Відповідно статті 52 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» 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.
Реалізуючи вказану функцію Науковим комітетом було розроблено проект
Положення Національного фонду досліджень України.
На виконання статті 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» Науковий комітет як Наглядова рада Національного фонду
досліджень України сформував структуру Фонду, зокрема визначив кількість
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секцій фонду та напрями їх діяльності; визначив кількісний та персональний
склад наукових рад секцій фонду.
На підставі Протоколу засідання Наукової ради від 25 січня 2019 року № 1
Наглядовою радою, функції якої виконує Науковий комітет Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій, розглянуто кандидатуру Яценка
Леоніда Петровича на посаду голови Фонду та рішенням від 29 січня 2019 року
(Протокол № 1) погоджено відповідну кандидатуру на посаду голови Фонду.
З метою виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 4
липня 2018 року № 528 «Про Національний фонд досліджень України»
розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення Яценка Л.П. головою Національного фонду досліджень України».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 132
призначено Яценка Л.П. головою Національного фонду досліджень України.
Спільно підготовлено та рішенням Наукової ради (протокол № 1 від
25.01.2019 р.) затверджено Положення про порядок обрання та звільнення
виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів
дирекції Фонду.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 325, проект
якої було розроблено Науковим комітетом, затверджено умови оплати праці
працівників дирекції Фонду.
5)
виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради
Національного фонду досліджень України;
Ідентифікаційний комітет фонду за результатами відкритих консультацій із
світовими та вітчизняними науковими організаціями визначив вимоги до
кандидатів, критерії їх відбору, процедуру конкурсу.
З цією метою членами Наукового комітету - Ідентифікаційним комітетом
фонду розроблено проект Положення про конкурс щодо обрання членів
Наукової ради Національного фонду досліджень з переліком кваліфікаційних
вимог до кандидатів у члени Наукової ради Фонду. Даний проект акта було
схвалено та затверджено під час засідання Наукового комітету Національної
ради України з питань розвитку науки і технологій, що відбулось 18 квітня 2018
року.
Ідентифікаційним комітетом проведено конкурс з відбору членів Наукової
ради Фонду. Персональний склад членів Наукової ради Фонду становить 30 осіб
та складається з членів наукових рад наступних секцій:
секція природничих, технічних наук та математики – 14 членів;
секція біології, медицини та аграрних наук – 9 членів;
секція соціальних та гуманітарних наук – 7 членів.
Звіт Ідентифікаційного комітету фонду щодо процедури та обрання членів
Наукової ради розміщено на офіційному сайті Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій.
На виконання протокольного рішення № 2 засідання Національної ради
Науковим комітетом було підготовлено, а розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 р. № 1087 затверджено склад Наукової ради Фонду.
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6)
проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет
відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та
науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації.
У звітному періоді значних зусиль Науковим комітетом докладено до
розробки нормативної бази, яка прямо або опосередковано пов’язана із системою
присудження наукових ступенів в Україні. Зокрема, було підготовлено нову
редакцію наказу Міністерства освіти і науки про затвердження Порядку
формування Переліку наукових фахових видань України, до якого були введені
положення, спрямовані на створення належних умов для офіційного визнання
наукових публікацій та якісного донесення результатів діяльності вчених до
вітчизняної і світової наукових спільнот (наказ МОН від 15.01.2018 № 32).
За результатами численних дискусій та обговорень членами НК
забезпечено підготовку кількох нових редакцій проекту наказу МОН № 1112
«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів».
Поряд з цією роботою направлялись пропозиції до інших проектів наказів
МОН, які стосувались присудження наукових ступенів. Зокрема, було
ініційовано низку змін до проекту Положення про експертну раду з питань
проведення експертизи дисертаційних робіт, затвердженого наказом МОН від
14.09. 2011 № 1058.
Науковий комітет постійно приділяв увагу питанням академічної
доброчесності. За пропозицією НК до складу атестаційної колегії МОН у 2018
році була включена Світлана Арбузова. 19 січня 2018 року Науковий комітет
звернувся до МОН з проханням ознайомитися з атестаційними справами
науковців, які отримали вчені звання доцента/професора у 2017 році. За
результатами перевірки справ претендентів, яким планувалося затвердити вчені
звання на засіданні колегії 01.02.18, були встановлені випадки академічної
недоброчесності майже в 40% атестаційних справ – зокрема, статті в журналах,
які виявилися підробками під «скопусівські», посилання на реально існуючі
видання з вигаданими сторінками, на публікації, в яких не було імені
претендента тощо - тобто була виявлена повна відсутність контролю за
ситуацією з боку Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування. Завдяки встановленим фактам, була посилена відповідальність за
достовірність наданої інформації з боку вчених рад установ та відповідного
Департаменту МОН.
У поточному році наказами №1230 від 24.09.2019 та №1244 від 26.09.19 до
складу атестаційної колегії МОН включені три члени Наукового комітету - О. К.
Колежук, Т. І. Гундорова, С. Б. Арбузова, отже у Наукового комітету буде
можливість більшого впливу на атестацію кадрів вищої кваліфікації та оцінку
відповідності фахових журналів вимогам Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України.
Всього за період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2019 року Науковим
комітетом було отримано 426 вхідних документів.
Зокрема, за окреслений період:
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- забезпечено проведення експертизи 147 надісланих Науковому комітету
проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів та центральних органів
виконавчої влади, що стосуються наукової та науково-технічної діяльності, а
також підготовку відповідних рекомендацій до таких проектів актів, з яких 24 проекти Законів України, 2 - проекти постанов Верховної Ради України, 90 проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 3 - проекти
Указів Президента, 28 - проекти наказів центральних органів виконавчої влади
- виконано 67 доручень Кабінету Міністрів України, надано відповіді на 195
листів від ЦОВВ, організацій та звернень громадян; опрацьовано та надано
пропозиції на 21 звернення Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти; 5 депутатських запитів (всього підготовлено 558 вихідних документів).
Науковим комітетом проведено експертизу нормативно-правових актів на
предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової
та науково-технічної діяльності та надано рекомендації до:
- проекту Закону України «Про внесення зміни до пункту 14 розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність»
(лист НК від 18.09.2017 №007-2-3 до МОН);
- проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо Національного фонду досліджень України»
(лист НК від 18.09.2017 №007-2-4 до МОН);
- проекту Положення про Національний фонд досліджень України,
(лист НК від 18.09.2017 №007-2-5);
- щодо закупівлі вищим державним навчальним закладом України
«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), що
підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України, послуг із організації
публікації наукових робіт у спеціалізованих виданнях, що зареєстровані у
наукометричній системі «Scopus», та інформаційно-консультативного
супроводу цього процесу
(лист НК від 08.10.2017 №007-1-9 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних наукових посад державної наукової установи»
(лист НК від 20.10.2017 №007-1-10 до МОН, постанова КМУ від 23 травня
2018 р. № 404);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016
р. № 710»
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(лист НК від 20.10.2017 № 007-1-11 до МОН, постанова КМУ від 5 грудня
2018 р. № 1014, постанова КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1104);
- проекту наказу МОН щодо присвоєння вчених звань і присудження
наукових ступенів (наказ МОН від 16 травня 2018 р. № 480)
- проекту наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України»
(лист НК від 24.11.2017 №007-1-19, наказ МОН від 15.01.2018 № 32,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних
розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України»
(лист НК від 24.11.2017 №007-2-20 до МОН).
- проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»
(лист НК від 19.12.2017 №007-2-23 до МОН);
- проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів»
(лист НК від 19.12.2017 №007-2-24 до МОН, наказ МОН від 04.07.2018 №
707, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за №
858/32310);
- проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
оперативного плану заходів з реформування вітчизняної наукової сфери»,
(лист НК від 26.12.2017 №007-2-25 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994р. №582»
(лист НК від 10.01.2018 №007-1-26 до МОН, постанова КМУ від
25 квітня 2018 р. № 315);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій»
(лист НК від 10.01.2018 №007-1-27 до МОН, постанова КМУ від 14 березня
2018 р. №157);
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- проекту Дорожньої карти інтеграції України до Європейського
дослідницького простору
(лист НК від 10.01.2018 №007-1-28 до МОН, Дорожню карту схвалено
рішенням колегії МОН від 22.03.2018 №3/1-7);
- проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної
діяльності»,
- проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо стимулювання інновацій»,
- проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо стимулювання інновацій»,
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання інноваційної діяльності»
(лист НК від 22.01.2018 №007-1-32 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання державних
ключових лабораторій»
(лист НК від 25.01.2018 №007-1-33 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання Міжвідомчої
ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні»
(лист НК від 07.02.2018 №007-1-39 до МОН, постанова КМУ від 4 липня
2018 р. № 526);
- проекту Положення про Національний фонд досліджень
(листи НК від 26.01.2018 №007-1-34 та від 30.01.2018 №007-1-35 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»
(лист НК від 01.02.2018 №007-1-37 до МОН, постанова від 22 серпня 2018
р. № 652);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання Міжвідомчої
ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні»
(лист НК від 07.02.2018 №007-1-39 до МОН);
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо врегулювання деяких питань стимулювання діяльності у сфері трансферу
технологій»,
- проекту Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України
«Про публічні закупівлі» щодо врегулювання деяких питань провадження
діяльності у сфері трансферу технологій
(лист НК від 12.02.2018 №007-1-41 до МОН);

18

- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення
державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової
(науково-технічної) діяльності»
(лист НК від 22.02.2018 №007-1-46 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної
економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом
вітчизняних атомних електростанцій на період до 2023року»
(лист НК від 22.02.2018 №007-1-47 МЕВПУ);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження плану заходів з розвитку
космічної діяльності та виробництва космічної техніки на 2018 рік та Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання
зазначених заходів»
(лист НК від 23.02.2018 №007-1-48 до ДКАУ);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Положення про атестацію
наукових працівників»
(лист НК від 23.02.2018 №007-1-49 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Державної цільової
науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020
роки»
(лист НК від 23.02.2018 №007-1-50 до МОН);
- проекту наказу МВС «Про затвердження Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС»
(лист НК від 28.02.2018 №007-1-54 до ДСНС);
- проекту розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
(лист НК від 01.03.2018 №007-1-56 до Національного агентства з питань
державної служби);
- проекту наказу МВС «Про затвердження Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС»
(лист НК від 05.03.2018 №007-2-57 до ДСНС);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на організаційне, матеріальнотехнічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій»
(лист НК від 14.03.2018 №007-2-63 до Мін’юсту);
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- проекту постанови КМУ «Про внесення зміни до пункту 21 додатка до
постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних
коштів»
(лист НК від 14.03.2018 №007-2-64 до Мінфіну);
- проекту розпорядження КМУ «Про реорганізацію науково-дослідного
центру Збройних Сил України «Державний океанаріум»
(лист НК від 14.03.2018 №007-2-65 до Міноборони);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо
вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та
безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристроїв»
(лист НК від 19.03.2019 №007-2-68 до Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо
вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів»
(лист НК від 19.03.2019 №007-2-69 до Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження);
- проекту розпорядження КМУ «Про зміну складу Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій»
(лист НК від 22.03.2018 №007-2-70 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про Національний фонд досліджень України»
(обґрунтування щодо граничної чисельності працівників фонду)
(лист НК від 23.03.2018 №007-2-71 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання грантової
підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного
бюджету»
(лист НК від 03.04.2018 №007-1-76 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про державні іменні стипендії найкращим
молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу
Героїв України - Героїв Небесної Сотні»
(лист НК від 10.04.2018 №007-1-78 до МОН);
- проекту наказу МВС «Про затвердження Положення про конкурс на кращу
наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС,
територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до
сфери управління МВС, та Положення про конкурс наукових робіт здобувачів
першого(бакалаврського) рівня вищої освіти вищих навчальних закладів, що
належать до сфери управління МВС»
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(лист НК від 10.04.2018 №007-1-79 до МВС);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Воєнно-медичної доктрини
України»
(лист НК від 11.04.2018 №007-1-80 до Міноборони);
- проекту Закону України «Про внесення змін Закону України «Про наукову
і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України»
(лист НК від 18.04.2018 №007-1-88 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанов КМУ від 27
грудня 2001р. №1756 і 23 грудня 2004р. №1716»
- проекту постанови КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і
договорів, які стосуються права автора на твір»
(листи НК №007-1-98 23.04.2018, №007-1-97 23.04.2018, №007-1-96
23.04.2018, №007-1-95 23.04.2018;
- проекту розпорядження КМУ «Про делегування представників та
експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової
програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
(лист НК від 02.05.2018 № 007-1-100 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про утворення, реорганізацію та ліквідацію
державних наукових установ»
(лист НК від № 007-1-101 02.05.2018 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Питання державних наукових установ
(організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук»
(лист НК від 02.05.2018 № 007-1-102 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення
конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до
виконання за рахунок коштів державного бюджету»
(лист НК від 18.05.2018 №007-1-117 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про затвердження переліку найважливіших
науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на
найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науковотехнічну продукцію у 2018-2019 роках»
(лист НК від 21.05.2018 №007-1-120 до МОН);
- проекту Закону про приєднання України до Метричної конвенції №0181
27.03.2018

21

(лист НК від 21.05.2018 №007-1-121 до Комітету з питань науки і освіти
ВРУ);
- проекту Положення про конкурс щодо обрання членів наукової ради
НФДУ
(лист НК від 23.05.2019 №007-1-122 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Питання атестації наукових працівників»
(лист НК від 25.05.2018 №007-1-125 до МОН);
- проекту
розпорядження
КМУ
«Про
схвалення
Концепції
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2018-2020
роки»
(лист НК від 29.05.2018 №007-1-126 до ДКА);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті НАН для підтримки розвитку
пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(лист НК від 07.06.2018 №007-1-138 до НАН);
- проекту розпорядження КМУ «Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження КМУ від 04.11.1993 № 934»
(лист НК від 13.06.2018 №007-1-140 до Мінрегіонбуду, постанова КМУ від
28.11.2018 №1078);
- проекту розпорядження КМУ Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми на 2018-2022 роки
(лист НК від 23.06.2018 №007-1-143 до Держкосмос);
- наказу Мінмолодьспорту від 17.10.2012 №1112 «Про опублікування
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
(лист від 25 червня 2018 р. №007-1-144 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання грантової
підтримки наукової і науково-технічної діяльності» (з урахуванням зауважень
НК від 03.04.2018 №007-1-76, 21.05.2018 №007-1-118)
(лист НК від 05.07.2018 №007-1-147 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про проведення конкурсного відбору наукових
і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів
державного бюджету»
(лист НК від 13.07.2018 №007-1-151 до МОН);
- до проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції про Європейський
інститут лісу»
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(лист НК від 16.07.2018 №007-1-152 до Держагенство лісових ресурсів);
- порядку конкурсного відбору з метою формування державної програми
6542230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(лист НК від 16.07.2018 №007-1-153 до НАН);
- про погодження тематики наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок НАН
(лист НК від 16.07.2018 №007-1-154 до НАН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України
у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт -2020»
(лист НК від 25.07.2018 №007-1-158 до МОН);
- проекту наказу «Про затвердження Порядку планування, фінансування та
контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері
соціальної політики»
(лист НК від 25.07.2018 №007-1-159 до Мінсоцполітики);
- проекту наказу МОН, МЕРТ, Мінфіну «Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Держкомітету з питань науки та інтелектуальної власності,
Мінекономіки, Мінфіну від 29.09.1999 №10/153/305 «Про затвердження Порядку
визначення обсягів фінансування наукових об’єктів, що становлять національне
надбання»
(лист НК від 30.07.2018 №007-1-161 до МОН);
- проекту наказу МОН «Деякі питання наукових об’єктів, що становлять
національне надбання»
(лист НК від 30.07.2018 №007-1-162 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін у додатку 3 до Технічного
регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні»
(лист НК від 31.07.2018 №007-2-163 до МЕРТ);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання державних
ключових лабораторій»
(листи НК від 10.08.2018 007-1-166, 19.09.2018 №007-2-186 до МОН);
- проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності наукових парків
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(лист НК від 31.08.2018 №007-1-173 та рекомендації членів НК під час
засідання Комітету ВРУ);
- проекту Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо підвищення державної
підтримки Національної академії наук України та національних галузевих
академій наук)
(лист НК від 31.08.2018 №007-1-173 та рекомендації членів НК під час
засідання Комітету ВРУ);
- проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» щодо оптимізації структури НАНУ (реєстр № 8623
від 17.07.2018)
(лист НК від 22.08.2018 №007-1-167 до Комітету ВРУ);
- проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів щодо державної
підтримки обдарованої молоді»
(лист НК від 10.08.2018 007-1-165 до Комітету ВРУ );
- проекту постанови КМУ «Про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат»
(лист НК від 23.08.2018 №007-1-169 до МОН);
- проекту Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання у
сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені
дії без дозволу органів АМКУ
(лист НК від 30.08.2018 №007-1-171 щодо розпорядження до Антимонопольного
комітету);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку придбання,
перевезення, зберігання і використання прекурсорів у наукових та навчальних
цілях»
(лист НК від 05.09.2018 №007-1-178 до МОН);
- проекту Закону «Про затвердження Загальнодержавної цільової науковотехнічної космічної програми України на 2018-2022 роки»
(лист НК від 17.09.2018 №007-2-183 до ДКАУ);
- проекту наказу МОНУ «Деякі питання проведення державної атестації
наукових установ»
(лист НК від 18.09.2018 №007-2-184 про продовження терміну та рекомендації
від 26.09.2018 №007-1-189 до МОН);
- до листа НК від 10.08.2018 №007-1-166 щодо проекту постанови «Питання
державних ключових лабораторій»
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(лист НК від 19.09.2018 №007-2-186 до МОН);
- проекту Закону про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки
(лист НК від 20.09.2018 №007-2-187 на МОЗ);
- проекту розпорядження КМУ «Про зміну складу Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій»
(лист НК від 24.09.2018 №007-1-188 до МОН);
- проекту Закону про забезпечення функціонування української мови як
державної (реєстраційний № 5670-д від 09.06.2017)
(лист НК від 17.10.2018 №007-1-195 до Комітету з питань культури і
духовності);
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії інноваційного
розвитку України на період до 2030 року»
(лист НК від 26.10.2018 №007-2-199);
- проекту наказу МОН «Деякі питання проведення державної атестації
наукових установ»
(лист НК від 02.11.2018 №007-1-204 до МОН);
- проекту Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року та
альтернативного проекту Закону про Стратегію впровадження моделі
збалансованого розвитку України до 2030 року
(лист НК від 06.11.2018 №007-1-205 до Комітету ВРУ з питань науки і
освіти);
- проекту постанови КМУ «Про державну атестацію наукових установ»
(лист НК від 14.11.2018 №007-1-210 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від
04.12.2013 р. № 878 Про затвердження переліку установ, організацій, закладів,
що віднесені до відання Національної академії педагогічних наук»
(лист НК від 14.11.2018 №007-1-211 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку реєстрації
технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або
створені чи придбані підприємствами державної форми власності,
затвердженого постановою КМУ від 3 липня 2013 р. №472»
(лист НК від 16.11.2018 №007-1-212 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ про затвердження персонального складу
Наукової ради Національного фонду досліджень України
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(Лист НК від 03.12.20.18 №007-1-216 до МОН );
- проекту постанови КМУ «Про утворення Фонду Президента України»
(лист НК 04.12.2018 від №007-1-217 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про уповноваження Ємець А.І., члена
Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій,
здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані із здійсненням
державної реєстрації Національного фонду досліджень як юридичної особи, та
інші заходи, необхідні для початку його функціонування»
(лист НК від 10.12.2018 №007-1-218 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про затвердження складу наукової ради
Національного фонду досліджень України»
(лист НК від 10.12.2018 №007-1-219 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від
18.08.1999 №1518 «Про перелік установ та організацій, які входять до складу
Національної академії правових наук»
(лист НК від 14.12.2018 №007-1-225 до Мін’юсту);
- проекту постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії»
(лист НК від 14.12.2018 №007-1-226 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від
23.03.2006 №261»
(лист НК від 14.12.2018 №007-1-227 до МОН);
- проекту наказу Міністерства екології і природних ресурсів «Про
затвердження Порядку формування тематики прикладних наукових досліджень
і науково-технічних (експериментальних) розробок та контролю за їх
виконанням у сфері охорони навколишнього середовища»
(лист НК від 22.12.2018 №007-1-229 до Мінприроди);
- проекту Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для
молодих учених та Положення про Премію Верховної Ради України молодих
учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок
(лист НК від 27.12.2018 №007-1-230 з пропозиціями до проекту постанови
Верховної Ради України направлено до Комітету з питань науки і освіти ВРУ);
- проекту протокольного рішення Комітету щодо питання «Про стан та
законодавче забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на освітньонауковому і науковому рівнях»
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(лист НК від 09.01.2019 № 007-1-235 до Комітету з питань науки і освіти
ВРУ).
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яких можна
запобігти проведенням імунопрофілактики до 2021 року та затвердження плану
заходів щодо її реалізації»
(лист НК від 11.01.2019 № 007-1-238 до МОЗ);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження переліку установ, організацій
та підприємств, що перебувають у віданні НАНУ»
(лист НК від 15.01.2019 №007-1-246 до Мінагрополітики);
- проекту постанови КМУ «Деякі питання надання базового фінансування
ЗВО в частині провадження нами наукової (науково-технічної) діяльності»
(лист НК від 15.01.2019 №007-1-247 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про умови оплати праці дирекції НФДУ»
(лист НК від 17.01.2019 №007-1-249 до Мінсоцполітики);
- проекту розпорядження щодо призначення Яценка Л.П. головою
Національного фонду досліджень
(лист НК від 01.02.2019 №007-1-255 до МОН);
- погодження тематики наукових досліджень Національної академії наук
(лист НК від 07.02.2019 №007-1-260 до НАН, повторно лист НК від
20.02.2019 №007-2-270 до НАН);
- проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(з питань військової освіти та науки)»
(лист НК від 26.02.2019 №007-2-275 до Міноборони);
- проекту розпорядження КМУ «Про затвердження переліку установ ,
організацій, підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук»
(лист НК від 06.03.2019 №007-1-283 до МОН);
- проекту постанови КМУ Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 1999 року № 953» «Деякі
питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні
Національної академії наук, національних галузевих академій наук»
(лист НК від 11.03.2019 №007-1-287 до МОЗ).
- проекту розпорядження КМУ «Про внесення зміни до пункту 3
розпорядження КМУ від 14 грудня 2016р. №962 р.» щодо функціонування
Київського академічного університет
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(лист НК від 13.03.2019 №007-1-288 до МОН);
- проекту Ноти Представництва України при Європейському Союзі що
складатиме Угоду (у формі обміну нотами) та проекту розпорядження про
схвалення Угоди про продовження дії Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством
(лист НК від 18.03.2019 №007-1-290 до МОН);
- проекту постанови «Питання національних наукових центрів»
(лист НК від 18.03.2019 №007-1-291 до МОН);
- проекту наказу МОН «Про державну атестацію закладів вищої совіти в
частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»
(лист НК від 18.03.2019 №007-1-292 до МОН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475
«Положення про атестацію наукових працівників»
(лист НК від 25.03.2019 №007-1-294 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення проекту Угоди (у формі
обміну нотами) про продовження дії Угоди між Урядом України та Сполученими
Штатами Америки про співробітництво у сфері науки і технологій»
(лист НК від 05.04.2019 №007-1-297 до МОН);
- проекту наказу МОН «Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
(лист НК від 08.04.2019 №007-1-298 до МОН);
- проекту розпорядження Президента України «Про призначення грантів
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на
2019 рік»
(лист НК від 22.04.2019 №007-1-302 до МОН);
- проекту розпорядження Президента України «Про призначення грантів
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019
рік»
(лист НК від 22.04.2019 №007-1-303 до МОН);
- проекту Указу Президента України «Про надання державній установі
«Музей коштовного і декоративного каміння» статусу національного»
(лист НК від 23.04.2019 №007-1-304 до Мінфіну);
- до проекту наказу МОН від 12.03.2019 №338 «Про державну атестацію
закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної)
діяльності»
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(лист НК від 23.04.2019 №007-1-305 до МОН);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту
шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що
використовується ззовні приміщень»
(лист НК від 23.04.2019 №007-1-306 до МЕРТ);
- проекту наказу МОЗ та Національної академії медичних наук України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ від 13 листопада 2013
року № 969/97»
(лист НК від 20.05.2019 №007-1-316 до МОЗ);
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей»
(лист від 21.05.2019 №007-1-317 до Мінсоцполітики);
- підготовлено пропозиції НК до Порядку конкурсного відбору та
фінансування Національного фонду досліджень
(лист НК від 29.05.2019 №007-1-321 до Національного фонду досліджень);
- проекту постанови КМУ «Про утворення деяких казенних підприємств»
(лист НК від 30.05.2019 №007-1-322 до МОЗ);
- проекту постанови КМУ «Про внесення змін до переліків, затверджених
постановами КМУ від 28 липня 2003 р. №1180 і від 27 серпня 2010 р. №796», яка
стосується надання послуг з проведення експертизи засобів навчання, зокрема
навчальних та навчально-методичних видань
(лист НК від 03.06.2019 №007-1-323 до МОН);
- проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і доктора філософії»
(лист НК від 03.06.2019 №007-1-324 до МОН);
- до Переліку досліджень і розробок, відібраних за результатами проведених
у 2019 році конкурсів науково-технічних проектів та цільових програм, що
планується започаткувати в межах бюджетної програми «Підтримка розвитку
пріоритетних напрямків наукових досліджень» (КПКВК 6541230)
(лист НК від 04.06.2019 №007-1-325 до НАН);
- проекту наказу «Про внесення змін до Положення про Державний науководослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи»
(лист НК від 10.06.2019 №007-2-327 до Мінагрополітики);
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- проекту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту
засобів криптографічного захисту інформації»
(лист НК від 11.06.2019 №007-2-328 до Держспецзв’язку);
- проекту постанови «Про затвердження критеріїв надання закладу вищої
освіти статусу дослідницького»
(лист НК від 11.06.2019 №007-2-329 до МОН);
- проекту Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним
фондом досліджень України проектів із виконання наукових досліджень і
розробок»
(лист НК від 12.06.2019 №007-2-330 до МОН);
- проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Порядку формування
тематики
прикладних
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних) розробок та контролю за їх виконанням у сфері охорони
навколишнього середовища з урахуванням доопрацювань»
(лист НК від 18.06.2019 №007-2-332 до Мінприроди повторно);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження порядку конкурсного відбору
НФДУ»
(лист НК від 25.06.2019 №007-1-335 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку
гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року»
(лист НК від 25.06.2019 №007-1-336 до ДСНС);
- проекту постанови КМУ «Про утворення деяких казенних підприємств» з
урахуванням фінансово-економічних розрахунків щодо джерел фінансування»
(лист НК від 27.06.2019 №007-1-336/1 до МОЗ);
- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної
цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України
на 2019-2023 роки»
(лист НК від 26.06.2019 №007-1-337 до МЕРТ);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті МОН для підтримки пріоритетних
напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок у закладах вищої освіти»
(лист НК від 02.07.2019 №007-1-338 до МОН);
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо активізації діяльності наукових парків»
(лист НК від 02.07.2019 №007-1-339 до МОН);
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- проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яких можна
запобігти проведенням імунопрофілактики до 2021 року та затвердження плану
заходів щодо її реалізації»
(лист НК від 03.07.2019 №007-1-340 до МОЗ);
- Порядку конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт для
фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку
пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(лист НК від 04.07.2019 №007-1-341 до НАН);
- проекту розпорядження КМУ «Про внесення зміни до пункту 3
розпорядження КМУ від 14.12.2016 №962» щодо реорганізації Київського
академічного університету
(лист НК від 05.07.2019 №007-2-342 до МОН);
- законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про наукову
науково-технічну експертизу» щодо підготовки пропозицій щодо засад
функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових
наукових та науково-технічних програм
(лист НК від 12.07.2019 №007-1-343 до МОН);
- проекту розпорядження КМУ «Про утворення державної наукової
установи «Науково-дослідний інститут розвитку державного фінансового
контролю та державних фінансів»
(лист НК від 26.07.2019 №007-1-348 до Держаудитслужби);
- проекту постанови КМУ «Про затвердження мінімальних ставок
винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер»
(лист НК від 26.07.2019 №007-1-349 до МОН).
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій»
(лист НК від 01.08.2019 №007-1-351 до МОН);
- Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових
досліджень в НАН, Положення про цільові програми наукових досліджень НАН
України, Положення про порядок конкурсного відбору та звітності за науковими
проектами Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
(лист НК від 05.08.2019 №007-1-352 до НАН);
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
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виконання зобов'язань України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень
«Горизонт 2020»
(лист НК від 14.08.2019р. № № 007-1-358 до МОН)

ІІІ. Проведення засідань Наукового комітету
Відповідно до частини 9 статті 21 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» основною формою роботи Наукового комітету є засідання,
які проводяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік.
Всього за звітний період Науковим комітетом проведено 13 засідань.
Перше установче засідання Наукового комітету було проведено
6 вересня 2017 року, на якому обрано керівний склад та секретаря Наукового
комітету. На цьому засіданні прийнято одноголосно Регламент роботи
Наукового комітету та Положення про обрання керівників Наукового комітету.
Також підготовлено звернення членів Наукового комітету з
першочерговими завданнями реформування науки в Україні.
Друге засідання Наукового комітету відбулося 18 жовтня 2017 р., на
якому затверджено голову експертної групи Ємець А. І. з розробки проекту
Положення про Національний фонд досліджень України.
Підготовлено рекомендації до проектів нормативно-правових актів МОН та
затверджено їх додатками до протоколу № 2, зокрема, які стосувались:
Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних наукових посад державної наукової установи; внесення зміни до
пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016
р. № 710; проекту наказу МОН щодо присвоєння вчених звань і присудження
наукових ступенів; Порядку формування Переліку наукових фахових видань
України; Порядку формування тематики наукових досліджень і науковотехнічних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
тощо.
На засіданні висунуто кандидатуру Арбузової С. Б., як представника від
Наукового комітету до складу Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України.
16 січня 2018 року відбулось третє засідання Наукового комітету, яке
передувало першому спільному засіданню Наукового та Адміністративного
комітетів – засіданню Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій.
На засіданні Наукового комітету розглянуто підготовлений проект порядку
денного засідання Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій.
21 лютого 2018 року проведено четверте засідання Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. На засідання
були запрошені заступник Міністра освіти і науки М. В. Стріха, віце-президент
НАН України А. Г. Загородній, інші представники МОН. Під час засідання було
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обговорено проект моделі розвитку вітчизняної науки та оперативного плану її
реформування, підготовлений відповідно до попередньо наданих зауважень та
пропозицій від членів Наукового комітету.
Обговорювалося питання щодо проекту Положення про Національний фонд
досліджень України та надання пропозицій щодо фінансово-економічних
розрахунків для забезпечення функціонування Фонду, зокрема щодо
обґрунтування граничної чисельності працівників дирекції Фонду у кількості 60
осіб та пропозиції щодо структури, штатної чисельності, фонду оплати праці.
Розглянуто питання щодо розроблення анкети головних розпорядників
бюджетних коштів для звітування головних розпорядників бюджетних коштів.
Також обговорено принципову позицію НК щодо проекту Положення про
атестацію наукових працівників та листом НК від 23.02.2018 №007-1-49 до МОН
надано свої рекомендації.
18 квітня 2018 року відбулося п’яте засідання Наукового комітету, на
якому розглянуто та обговорено питання щодо:
- розробленого переліку кваліфікаційних вимог до кандидатів у члени
наукової ради НФДУ;
- розробленого проекту Положення про конкурс щодо обрання членів
наукової ради НФДУ;
- розробленої анкети ГРБК;
- пропозицій щодо змін до наказу МОН №1112 від 17 жовтня 2012 року «Про
опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата»;
- пропозицій щодо моделі розвитку науки в Україні, які були направлені до
МОН листом від 26.02.2018 р. №007-1-51 та листом МОН від 26.02.2018 р.
№1/10-551 - до КМУ. Також розглянуто пропозицію щодо винесення питання
моделі розвитку науки на засідання Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти.
20 червня 2018 р. відбулося шосте засідання Наукового комітету, на якому
були розглянуті питання щодо:
- заходів з підготовки та проведення конкурсу щодо обрання членів
Наукової ради НФДУ, запропоновано удосконалити схему обрання та
голосування за членів Наукової ради НФДУ та вирішено провести громадське
обговорення проекту Положення;
- майбутньої стратегії роботи Національного фонду досліджень, доручено
членам НК розробити загальну стратегію роботи Національного фонду
досліджень;
- пропозицій стосовно змін до наказу Мінмолодьспорту від 17.10.2012
№1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук;
- пропозицій НК щодо розробки Стратегії інновацій в Україні, було
наголошено на необхідності розвитку STEM-освіти та активізації діяльності
робочої групи НК з напрацювання спільних рішень щодо Стратегії.

33

16 липня 2018 р. рішенням он-лайн засідання НК було затверджено
розроблене членами НК Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової
ради НФДУ та затверджено форму заяви кандидата, форму анкети кандидата,
форму згоди на обробку персональних даних, вимоги до оформлення документів
кандидата, тексту оголошення з інформацією щодо процедури конкурсу, вимог
до кандидатів та критеріїв відбору і оприлюднення їх на офіційних сайтах ЦОВВ
та інших організацій, а також обговорено організацію та проведення конкурсу.
12-13 вересня 2018 р. проведене восьме, закрите засідання Наукового
комітету, яке було приурочене виборам членів Наукової ради НФДУ. Відповідно
до пункту 5 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 виконував функцію
Ідентифікаційного комітету для обрання членів Наукової ради НФДУ.
Станом на 07 вересня 2018 р. 23.59 год. на електронну адресу Наукового
комітету було надіслано 155 пакетів документів від кандидатів щодо обрання їх
членами Наукової ради НФДУ та опрацьовано Науковим комітетом.
Згідно з Положенням про обрання членів Наукової ради НФДУ,
затвердженим рішенням Наукового комітету, проведено конкурс та розроблено
проект розпорядження «Про затвердження складу Наукової ради НФДУ» у
складі 30 осіб (листом НК від 10 грудня 2018 р. №007-1-219 направлено проект
розпорядження до МОН для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів
України).
21 листопада 2018 р. було проведено дев’яте засідання Наукового
комітету, на якому відбулося заслуховування звітів головних розпорядників
бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або
є замовниками наукових досліджень і розробок, про стан використання коштів
на наукову, науково-технічну діяльність та отримані результати, що здійснено
відповідно до статті 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», а також Положення про Національну раду України з питань
розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 2017 року № 226, до основних функцій якої належить
зокрема заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої
влади, Національного фонду досліджень України, Національної академії наук
України, національних галузевих академій наук та інших головних
розпорядників бюджетних коштів (далі – ГРБК), що здійснюють наукову та
науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та
розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну
діяльність та отримані результати і внесення пропозицій за результатами їх
розгляду. На основі заслуховуваних звітів ГРБК членами НК підготовлено
рекомендації, які стосуються кожного ГРБК та включають в себе недоліки ГРБК
та пропозиції щодо їх усунення. Рекомендації щодо ГРБК планується винести на
засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
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Обговорено проект протокольного рішення засідання Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій, яке відбулося 30 листопада 2018
р. в цілому.
Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали відповідно до порядку
денного засідання Національної ради.
29 січня проведено перше засідання Наукового комітету у 2019 році.
На засіданні розглянуті питання:
- Погодження рішення Наукової ради Національного фонду досліджень
України щодо виборів голови Фонду та його заступників, інші організаційні
питання формування Фонду.
Погоджено кандидатуру Яценка Леоніда Петровича на посаду голови
Наукової ради та кандидатури Вільчинського Станіслава Йосиповича,
Солдаткіна Олексія Петровича та посади заступників голови Наукової ради
НФДУ – голів секцій Наукової ради НФДУ.
- Обговорення і затвердження проекту пропозицій Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій за результатами
заслуховування та оцінювання звітів головних розпорядників бюджетних
коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є
замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів
на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати.
За результатами заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних
коштів членами Наукового комітету підготовлено проект пропозицій по
кожному ГРБК.
Також запропоновано винести дане питання до порядку денного засідання
Національної ради щодо доцільності здійснення наукової та науково-технічної
діяльності окремими ГРБК.
- Обговорення і затвердження пропозицій Наукового комітету щодо
кандидатур членів робочої групи Національної ради з питань розвитку науки і
технологій з підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на
реформування вітчизняної наукової сфери на виконання протоколу № 2
засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
14 травня 2019 року проведено друге засідання Наукового комітету у
2019 році.
На засіданні Наукового комітету розглянуті питання:
- Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним
фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і
розробок, розробленого Науковою радою Національного фонду досліджень
України. Детальний розгляд даного питання було перенесено на наступне
засідання Наукового комітету у разі подання Науковою радою НФДУ
відповідного проекту Порядку конкурсного відбору та фінансування НФДУ.
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- Обговорення пропозицій Наукового комітету до порядку денного
засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:
Перше питання проекту порядку денного засідання Національної ради:
«Про стан організаційного та нормативно-правового забезпечення діяльності
Національного фонду досліджень України». Запропоновано опрацювати в
робочому порядку План заходів з підготовки нормативних актів та винести дане
питання на засідання Національної ради для звітування про стан організаційного
та нормативно-правового забезпечення Фонду.
Друге питання порядку денного засідання Національної ради: «Про стан
імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони у частині реалізації пропозицій
незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та
інновацій України». запропоновано створення робочої групи за участю:
Стовпченко Г. П., Арбузової С. Б., Єгорова І. Ю., Колежука О. К., та
Стасика О. В., для доопрацювання підготовлених пропозицій та подальшого
погодження членами НК в дистанційному режимі.
Третє питання проекту порядку денного засідання Національної ради: «Про
заслуховування звітів ключових центральних органів виконавчої влади,
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та
інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та
науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та
розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну
діяльність та отримані результати, а також висновків та пропозицій Наукового
комітету Національної ради за результатами попереднього заслуховування звітів
головних розпорядних бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науковотехнічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок».
Запропоновано протягом тижня доопрацювати зміни до Проекту і погодити
шляхом онлайн-голосування з подальшим винесенням цього питання на
засідання Національної ради.
Четверте питання проекту порядку денного засідання Національної ради:
«Пропозиції щодо моделі реформування наукової сфери». Запропоновано
членам НК надати свої остаточні зауваження та пропозиції до Моделі
реформування наукової сфери до 25 травня 2019 р. узагальнити та проголосувати
за документ в он-лайн режимі для винесення питання на наступне засідання
Національної ради.
П’яте питання проекту порядку денного засідання Національної ради:
«Деякі питання бюджетного фінансування Національного фонду досліджень
України на 2019 рік». Запропоновано розробити проект постанови «Про
внесення змін до постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти» для забезпечення можливості використання частини коштів НФДУ,
виділених на 2019 рік, для попередньої оплати робіт та послуг, що будуть
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виконані на початку 2020 року та винести дане питання на засідання
Національної ради.
- Про погодження рішення Наукової ради Національного фонду досліджень
щодо обрання виконавчого директора Національного фонду досліджень
України».
Прийнято рішення не погодити рішення Наукової ради Фонду (витяг з
протоколу №3 засідання Наукової ради від 7 травня 2019 р.) щодо обрання
кандидатури Ємець А. І. на посаду виконавчого директора Національного фонду
досліджень України.
- «Про погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання
заступника голови Наукової ради НФДУ».
Прийнято рішення погодити рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання
заступником голови Наукової ради НФДУ, головою Наукової ради секції
соціальних та гуманітарних наук Бородіну О. М.
29 травня 2019 р. проведено третє засідання Наукового комітету, на якому
розглянуто питання:
- Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним
фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і
розробок», розробленого Науковою радою Національного фонду досліджень
України.
Проголосовано за проект акта, як за основу із наданням можливості
Науковій раді НФДУ доопрацювати документ на базі викладених зауважень
членів НК.
- Про погодження запропонованої Науковою радою Національного фонду
досліджень України кандидатури виконавчого директора Фонду.
Прийнято рішення не погодити рішення Наукової ради Фонду (витяг з
протоколу №3 засідання Наукової ради НФДУ від 7 травня 2019 р.) щодо
обрання кандидатури Булах А. О. на посаду виконавчого директора
Національного фонду досліджень України.
6 серпня 2019 р. проведено четверте засідання Наукового комітету, на
якому розглянуто питання:
- Про погодження запропонованої Науковою радою Національного фонду
досліджень України кандидатури виконавчого директора Фонду.
На засіданні прийнято рішення погодити рішення Наукової ради Фонду
(витяг з протоколу № 4 засідання Наукової ради від 02 серпня 2019 р.) щодо
обрання кандидатури Сорочинського Бориса Володимировича на посаду
виконавчого директора Національного фонду досліджень України.
Окрім цього питання на засіданні Наукового комітету обговорено
процедуру опрацювання листів НАН, результати роботи членів робочих груп.
Зокрема мова йшла про діяльність членів НК у групах щодо пріоритетів розвитку
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науки і техніки, засад функціонування системи незалежної наукової експертизи,
принципів створення та стратегії розвитку державної дослідницької
інфраструктури, системи державних ключових лабораторій, а також щодо
інноваційної діяльності. Також у ході засідання НК було обговорено
доопрацьовані пропозиції НК («Ключові положення») щодо моделі розвитку
вітчизняної науки поряд із оперативним планом її реформування. За
результатами обговореного питання було підтримано пропозиції оприлюднити
підтриманий НК документ з метою його громадського обговорення та винести
відповідний документ на обговорення під час засідання Національної ради з
питань розвитку науки і технологій.
ІV. Такими, що потребують вирішення у найближчій перспективі, є
наступні завдання:
1)
Щодо запуску та належного функціонування Національного фонду
досліджень України:
- Забезпечення у разі необхідності доопрацювання Порядку конкурсного
відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з
виконання наукових досліджень і розробок та Порядку формування та
використання коштів Національного фонду досліджень України на основі
пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;
- отримання Національним фондом статусу головного розпорядника
бюджетних коштів та сприяння у вирішенні питання належного бюджетного
фінансування Фонду;
- опрацювання та затвердження загальної стратегії роботи Національного
фонду досліджень України;
- опрацювання та погодження розподілу фінансування між секціями;
порядку розгляду та експертизи проектів з виконання наукових досліджень і
розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в
конкурсних відборах; положення про дотримання принципів наукової етики та
запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом
досліджень України експертизи та конкурсних відборів проектів з виконання
наукових досліджень і розробок.
2) З метою реалізації завдань, визначених Законом України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», необхідно ініціювати створення та забезпечення
роботи ефективних робочих груп з підготовки пропозицій щодо:
- формування засад державної політики у сфері наукової та науковотехнічної діяльності;
- визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;
- інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський
дослідницький простір з урахуванням національних інтересів;
- 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;
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- рекомендацій щодо формування державного бюджету в частині
визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної
діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням
наукових досліджень, а також у частині визначення структури розподілу між
напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень;
- принципів створення та стратегії розвитку державної дослідницької
інфраструктури, системи державних ключових лабораторій;
- принципів наукової етики та механізмів контролю за їх дотриманням;
- створення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень;
- оптимальних шляхів реалізації проектів і програм міжнародної технічної
допомоги у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
- розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;
- стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської молоді до
наукової і науково-технічної діяльності;
провести:
- оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національного
фонду досліджень, Національної академії наук, національних галузевих академій
наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що провадять
наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень
і розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну
діяльність та отримані результати і внесення пропозицій за результатами їх
розгляду;
- підготовку та оприлюднення щорічної доповіді про стан і перспективи
розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності, а також про стан
виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького простору та
надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік;
3) Врегулювати питання щодо особливого статусу Національного фонду
досліджень України, зокрема:
- Розробка та впровадження комплексу заходів, в тому числі законодавчих
змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів, які забезпечать
нормативно-правове врегулювання питань, пов’язаних з діяльністю Фонду,
зокрема щодо оподаткування, розмитнення імпортного наукового обладнання,
отримання благодійного гранту тощо, інших заходів, які опосередковано можуть
проявлятись в особливому статусі Фонду.
Окрім наведеного вище, Науковому комітету було б доцільно вивчити
досвід нормативно-правового регулювання та організаційно-правових засад
функціонування найвищих консультативно-дорадчих органів у сфері науки, які
створені при центральних органах публічної влади в деяких країнах Європи.
Зокрема, на основі нормативно-правової бази Польщі, Чехії, Угорщини та
Німеччини проаналізувати модель формування та функціонування національних
дорадчих органів у системі управління наукою у цих країнах як суб’єктів
вироблення національної наукової політики. Зокрема, вивчити досвід та місце у
системі публічного управління таких інституцій: Національна рада науки та
вищої освіти Польщі, Комітет наукової політики Польщі, Рада з питань
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досліджень, розвитку та інновацій Чехії, Національна Рада досліджень, інновацій
та наукової політики Угорщини, Німецька наукова рада тощо, які створені як
консультативні органи і є елементом системи публічного управління та
суб’єктом вироблення національної наукової політики.
Водночас, Науковому комітету необхідно вжити дієвих заходів до
виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана від 22
грудня 2018 року № 46636/1/1-18 щодо розгляду та внесення Кабінетові
Міністрів пропозицій стосовно рішення Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти до протоколу № 86 від 23 травня 2018 року «Про
забезпечення діяльності Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій відповідно до статей 20 та 21 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність».
Голова Наукового комітету
Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

А.Г. Білоус

