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Про стан реалізації Закону України 
від 26 листопада 2015 р. № 848—VIII 
«Про наукову і науково-технічну діяльність»

Заслухавши і обговоривши доповідну записку та інформацію генерального 
директора директорату науки Міністерства освіти і науки України 
Чеберкуса Д. В. «Про стан реалізації Закону України від 26 листопада 2015 р. 
№ 848—VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Доповідну записку «Про стан реалізації Закону України від 
26 листопада 2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
інформацію генерального директора директорату науки Міністерства освіти і 
науки України Чеберкуса Д. В. взяти до відома.

2. Директорату науки (Чеберкус Д. В.) спільно з Науковим Комітетом 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій вжити заходів 
.щодо забезпечення виконання процедур затвердження персонального складу 
наукової ради Національного фонду досліджень.

3. Директорату науки (Чеберкус Д. В.) спільно з департаментом 
економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) під час формування проекту 
Державного бюджету України на 2019 рік вжити необхідних заходів для 
запровадження окремих бюджетних програм щодо забезпечення діяльності 
Національного фонду досліджень та запровадження базового фінансування 
наукової діяльності у закладах вищої освіти.

4. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) разом з 
директоратом науки (Чеберкус Д. В.) вжити заходів щодо супроводження 
підготовки проекту Державного бюджету на 2019 рік у частині передбачення 
коштів на забезпечення діяльності Націоналі,ного фонду досліджень України, 
забезпечення базового фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти, 
надання доступу до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of Science 
тощо) закладам вищої освіти та науковим установам незалежно від відомчої 
ознаки, забезпечення наукової діяльності молодих вчених (підвищення розмірів 
стипендій КМУ та Президента України молодим вченим).

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Стріху М. В.

Голова колегії,
Міністр



Колегії Міністерства освіти і 
науки України

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про стан реалізації Закону України 
від 26 листопада 2015 р. № 848-УІІІ 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»

Процес імплементації Закону України від 26 листопада 2015 року 
№ 848-УІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі -  Закон) 
передбачає, зокрема, розроблення низки нових нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність у науковій і науково-технічній сфері, або внесення змін 
до чинних, а також формування низки органів, пов’язаних зі створенням та 
подальшим функціонуванням Національної ради України з питань розвитку 
•науки і технологій і Національного фонду досліджень України.

Для забезпечення контролю за станом імплементації зазначеного вище 
Закону дорученням Кабінету Міністрів України від 25.01.2016 
№ 52073/1/1-15 (далі -  доручення) затверджено 43 завдання, відповідальними 
виконавцями яких визначено відповідні центральні органи виконавчої влади 
та встановлено конкретні строки їх виконання.

За період до 29 серпня 2018 року за 39 завданнями, передбаченими 
дорученням, відповідальним виконавцем визначено Міністерство освіти і 
науки. На даний час Міністерством, в рамках процесу імплементації Закону, 
подано в установленому порядку та затверджено Кабінетом Міністрів України 
30 нормативно-правових актів, ще шість проектів актів проходять процедури 
погодження, розроблення двох нормативно-правових актів, відповідно де 
Закону, є компетенцією Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій.

Зокрема, у 2018 році затверджено Кабінетом Міністрів України:
- постанову Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 «Пре 

затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково- 
технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштіе 
державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деякш 
постанов Кабінету Міністрів України»;

- постанову Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404  
«Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурс} 
на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»;

постанову Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 526 
«Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладню 
досліджень в Україні»;

постанову Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 52£ 
«Про Національний фонд досліджень України»;
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постанову Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529 
«Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ»;

постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 589 
«Про затвердження Порядку утворення, реорганізації та ліквідації державних 
наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні 
національних галузевих академій наук»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. 
№ 543-р «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 науково-технічну продукцію у 2018- 
2019 роках»;

- постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 
«Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в 
частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Проекти ключових нормативно-правових актів, що на даний час 
опрацьовуються спільно із заінтересованими центральними органами на 
виконання Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:

- Про затвердження примірного положення про Центр колективного 
користування науковим обладнанням.

- Про затвердження Положення про національний науковий центр.
- Питання державних ключових лабораторій.
- Питання атестації наукових працівників.
- Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової 

і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, 
що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» вже 
подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

Ще два проекти нормативно-правових актів пов’язані із забезпеченням 
реалізації Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій окремих функцій, визначених Законом:

- Про затвердження персонального складу наукової ради 
Національного фонду досліджень України.

- Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування 
Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових 
досліджень і розробок.

Науковим комітетом Нацради в межах виконання функцій
Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень України 
наприкінці липня було оголошено конкурс щодо обрання членів наукової ради
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Національного фонду досліджень України. Орієнтовною датою оприлюдненню 
результатів конкурсу визначено 17 вересня 2018 року, після чого буде 
розпочато процедуру затвердження Кабінетом Міністрів Українк 
персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень.

Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону порядок конкурсного 
відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів ; 
виконання наукових досліджень і розробок розробляється науковою радок 
цього Фонду та погоджується його наглядовою радою, виконання функцій 
якої згідно з пунктом 4 частини восьмої статті 21 Закону покладено нг 
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій.

Враховуючи зазначене, проект акта про затвердження Порядку 
конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень 
проектів з виконання наукових досліджень і розробок може бути 
підготовлений Міністерством освіти і науки виключно після затвердження 
персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень та 
розроблення нею зазначеного Порядку.

Окремо слід зазначити нещодавно схвалений Урядом порядок 
проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині проведення 
ними наукової (науково-технічної) діяльності. Цей важливий нормативно- 
правовий акт визначає процедуру оцінювання наукової діяльності закладів 
вищої освіти у розрізі окремих наукових напрямів. Атестація, відповідно до 
постанови, буде обов’язковою для державних та комунальних закладів вищої 
освіти (окрім коледжів). Для державних та комунальних коледжів атестація 
проводитиметься на вимогу власника (засновника), а для всіх приватних ЗВО 
-  за ініціативою закладу.

Оцінювання буде здійснюватися за наступними напрямами:
- Аграрні науки та ветеринарія (аграрні науки та продовольство, 

ветеринарна медицина);
- Воєнні науки та національна безпека (воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону, цивільна безпека);
- Гуманітарні науки та мистецтво (богослов’я, гуманітарні науки, 

культура і мистецтво);
- Суспільні науки(журналістика, міжнародні відносини,

освіта/педагогіка, право, соціальна робота, соціальні та поведінкові 
науки, сфера обслуговування, публічне управління та
адміністрування);

- Біологія та охорона здоров’я (біологія, охорона здоров’я);
- Математичні науки та природничі науки(математика та статистика, 

природничі науки);
- Технічні науки (інформаційні технології, електроніка та

телекомунікації, архітектура та будівництво, електрична інженерія,

з
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механічна інженерія, автоматизація та приладобудування, транспорт, 
хімічна та біоінженерія, виробництво та технології).

Для проведення атестації при Міністерстві буде створено спеціальну 
атестаційну комісію та 7 експертних груп за науковими напрямами. До їх 
складу входитимуть представники закладів вищої освіти, Міністерства та 
інших відомств, до сфери управління яких належать університети, НАН, 
національних галузевих академій наук, Наукового комітету Нацради з 
розвитку науки і технологій, представників громадських наукових організацій 
із всеукраїнським статусом.

Відповідно до отриманих результатів атестації кожен заклад вищої 
освіти зможе претендувати на отримання державної підтримки - базового 
фінансування.

З цією метою Міністерством ініційовано запровадження з 2019 року 
нової бюджетної програми з відповідною назвою та подано Міністерству 
фінансів обрахунки щодо потреби у додатковому виділенні коштів для 
забезпечення базового фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти 
обсягом 300 млн. грн..

Загалом, з метою збільшення фінансової підтримки наукової діяльності, 
Міністерством було надіслано до Міністерства фінансів відповідні пропозиції 
щодо збільшення видатків державного бюджету на науку в 2019 році за 
напрямами:

- забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України - 
300 млн. грн.;

- забезпечення базового фінансування наукової діяльності закладів 
вищої освіти - 200 млн. грн.;

-надання доступу до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of 
Science тощо) закладам вищої освіти та науковим установам незалежно від 
відомчої ознаки - 30 млн. грн.;

- забезпечення наукової діяльності молодих вчених (підвищення розмірів 
стипендій КМУ та Президенту України молодим вченим) - 21 млн. грн.

Статтею 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
визначено, що держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково- 
технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП.

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04. 2017 
року № 275-р, одним із ключових індикаторів реформи системи управління та 
фінансування вітчизняної науки визначено досягнення значення показника 
наукоємності ВВП до рівня 0,5 % у 2020 році.

Кабінетом Міністрів України протягом 2016-2018 років забезпечувалось 
поступове збільшення обсягів фінансування наукової сфери з 0,16% у 2015 
році до 0,24% - у 2018 році (за прогнозом, на основі даних Міністерства 
фінансів).
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Ключовими головними розпорядниками бюджетних коштів на науку 
історично є МОН, Національна академія та галузеві академії наук -  щорічний 
сукупний обсяг їх фінансування складає понад 90 % від загального обсягу 
фінансування науки із загального фонду державного бюджету.

Міністерством фінансів до головних розпорядників бюджетних коштів 
доведено стелі граничних обсягів видатків державного бюджету на 2019 рік в 
частині науки (таблиця щодо граничних обсягів додається).

Аналіз цих даних свідчить про те, що сукупний обсяг видатків на 
ключових розпорядників в частині науки збільшено лише на 1,8% порівняно з 
показниками 2018 року.

В той же час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2019-2021 роки», зростання ВВП на 2019 рік очікується 
на рівні 3%. Відтак, у разі фіксації доведеного обсягу фінансування на науки 
на зазначеному рівні, значення показника наукоємності ВВП за розрахунками 
впаде до 0,23%.

Вперше після Революції Гідності є загроза повернення до негативної 
динаміки показника наукоємності ВВП. При цьому у доведених Мінфіном 
обсягах фінансування науки з бюджету є суттєва диспропорція та 
недофінансування МОН.

Так, спостерігається динаміка нарощування обсягів фінансування для 
всіх національних академій наук в порівнянні з 2018 роком як в цілому, так і 
на наукову діяльність (від 2,8% у Національної академії педагогічних наук до 
10,13% у Національної академії агарних наук).

Лише для МОН граничні обсяги видатків (в частині науки) мають 
від’ємний показник приросту.

З метою виконання функцій щодо забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково- 
технічної та інноваційної діяльності, пріоритетними завданнями Міністерства 
на наступні два роки є:

у 2018 році
• сприяння утворенню Національного фонду досліджень України як 

юридичної особи, формуванню органів його управління, передбаченню 
видатків у проекті Державного бюджету на 2019 рік для початку його 
діяльності;

• створення нормативно-правової бази для державної атестації закладів 
вищої освіти в частині провадження ними наукової, науково-технічної 
діяльності та інноваційної діяльності та передбачення відповідних 
видатків у проекті Державного бюджету на 2019 рік для запровадження 
базового фінансування наукової діяльності в закладах вищої освіти;
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• створення нормативно-правової, методичної бази та відповідних 
експертних груп для проведення державної атестації наукових установ і 
наукової діяльності закладів вищої освіти;

• проведення державної атестації наукових установ (орієнтовно 20°/с 
загальної кількості наукових установ до кінця 2018 року);

• затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про грантове 
фінансування та конкурсний відбір наукових досліджень і розробок на 
єдиних засадах та принципах надання грантового фінансування та 
проведення конкурсних відборів дослідницьких проектів.
у 2019 році

• сприяти початку роботи Національного фонду досліджень України, 
зокрема, визначенню ним пріоритетів своєї діяльності, оголошенню 
перших конкурсів та укладанню перших грантових угод;

• запровадження базового фінансування науки в закладах вищої освіти, 
пріоритетом якого має стати розвиток матеріально-технічної бази, 
підтримка технічного персоналу, активізація академічної мобільності та 
проведення ініціативних досліджень і розробок за пріоритетними 
(атестованими) напрямами закладів вищої освіти;

• забезпечення надання доступу до електронних наукових баз даних 
(Scopus, Web of Science тощо) закладам вищої освіти та науковим 
установам незалежно від відомчої ознаки;

• переведення системи державної реєстрації наукових досліджень і 
розробок у електронну форму із застосуванням цифрового підпису, 
запровадження інформаційно-довідкового ресурсу на основі цих даних 
для проведення наукової і науково-технічної експертизи.

• започаткування Національного індексу наукового цитування на 
принципах добровільної участі з метою стимулювання якісного 
розвитку україномовного сегменту наукових досліджень і розробок, 
збереження унікальних наукових шкіл у соціально-гуманітарних сферах 
науки;

• проведення прогнозно-аналітичних та форсайтних досліджень для 
формування нової системи пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки на 2021-2030 роки.

Генеральний директор
директорату науки
Міністерства освіти і науки України Д. В. Чеберкус
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