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“Наука потрібна народу. 
Країна, яка її не розвиває, 

неминуче перетворюється на 
колонію”

Ф.Жоліо-Кюрі



Основним за останні п’ять років результатом діяльності
Президії Ради була участь у складі Робочої групи, яка
напрацювала проєкт змісту нового Закону «Про наукову і
науково-технічну діяльність», підписаного 26.11.2015 р.

Наступний період члени нашої Ради на засадах конструктивної 
фахової взаємодії зі спеціалістами відповідних підрозділів МОН 
були задіяні в імплементації нового Закону. 

Знаковими віхами цієї імплементації були напрацювання
нормативних документів, на базі яких була утворена Національна

рада з питань науки та технологій сформовано Ідентифікаційний

комітет, обрано Науковий комітет, створено інструмент реалізації
державної політики у сфері науки – Національний фонд досліджень.

3



Сьогодні уряд сформував своє бачення цілей 

розвитку України. Ціль 1.5 стосується сфери 

науки і освіти та має таку назву: "Українські 

вчені мають належні умови для досліджень 

та інтегровані у світовий науковий простір". 

Показниками ефективност і  визначені :

1. Кількість публікацій та кількість цитувань у журналах, які індексуються 
провідними міжнародними наукометричними базами даних.

2. Зростання частки грантового фінансування.

3. Зростання питомої ваги видатків на фінансування наукових проєктів, 
грантових та стипендіальних програм для молодих учених.
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Ключовими напрямами державної політики в 
системі досліджень та інновацій мають бути такі 
напрями-пріоритети:

1. Наздогоняючий розвиток людського капіталу в науці, включаючи освітні 
аспекти підготовки фахівців з урахуванням світового досвіду, підтримка 
вчених і створення їм необхідних умов для досліджень. включаючи 
доступ до закордонної дослідницької інфраструктури та ресурсів,  
цільове залучення і утримання молоді в науці.

2. Поширення інновацій в бізнесі. Тут мова йде про поєднання прикладної 
науки з потребами інноваційно орієнтованого бізнесу, створення урядом 
умов для поєднання інтересів і взаємовигідної співпраці науковців і 
бізнесу.

3. Активізація помітності України на міжнародній арені. Результати 
досліджень і практичних розробок українських учених мають 
відповідати світовому рівню і бути затребуваними також в інших країнах.
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ЗА ПРІОРИТЕТОМ З РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ за останні роки:

– запроваджено прозорий та демократичний конкурс проєктів для 
формування держбюджетної наукової тематики ЗВО, хоча переконаний, що 

його вже треба вдосконалити в частині доцільності бальної підтримки експериментальних 
прикладних робіт, які завершуються створенням приладів і пристроїв. На жаль ця пропозиція 
ще не реалізована. Таку ж долю спіткала інша пропозиція щодо підтримки на конкурсі науково-
технічних  проєктів тих учених, здобутки яких відзначені державними преміями та преміями 
Кабінету міністрів за розроблення і впровадження інноваційних розробок. 

Врахування цих двох пропозицій у сфері науки 
буде гармонізуватися з парадигмою, висловленою 
міністеркою Ганною Новосад стосовно її намірів 

"підтримувати найкращих, створювати 
здорову конкуренцію серед вишів, 
готувати випускників, які реально
будуть створювати інтелектуальний 
інноваційний продукт, затребуваний 
на ринку праці" 6

ІІ. ВАГОМІ ЗМІНИ НА КРАЩЕ ЗАВДЯКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВОГО ЗАКОНУ



SPECTATOR-М1: ПОЛІТ - УСПІШНИЙ! 
Опубліковано: 09 вересня 2019 В червні 2019 року згідно з наказом Міністра 

оборони на озброєння ЗC України був 
прийнятий модернізований безпілотний 
авіаційний комплекс (БАК) Spectator-M1, 
виробництва ВАТ «Меридіан» 
ім.С.П.Корольова». 

Комплекс, який вперше з’явився на світ ще 
п’ять років тому, як спільний продукт 
київських науковців та промисловців 
зазнав численних вдосконалень і на сьогодні 
здатний успішно виконувати поставлені 
завдання у різних бойових умовах.

Перший безпілотний авіаційний 
комплекс вітчизняного виробництва 
прийнятий на озброєння ЗС України 

Державна прикордонна служба України активно використовувала
комплекси «Spectator-M». Так, заходи повітряного моніторингу
державного кордону та контрольованих прикордонних районів
здійснювали зовнішні екіпажі БпАК Львівського, Мукачівського,
Подільського, Луцького прикордонних загонів, 10 мобільного
прикордонного загону «Дозор» та Навчального центру ДПСУ.

• враховуючи  необхідність  зміцнювати  безпеку та оборону країни 
реалізовано цільову підтримку наукової тематики для цієї сфери.
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Перший в Україні конкурс 
проектів оборонних технологій

14-15 травня 2019 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся перший в Україні конкурс
інноваційних проектів у сфері оборонних технологій. На Конкурс подано 132 проекти,
з яких експертне журі після співбесід відібрало на фінальну частину 41 проект.

№ з/п Автори проектів Подано на 
Конкурс

Рекомендовано на 
фінал

1 Заклади вищої освіти 82 25

в т.ч. від КПІ ім. Ігоря Сікорського 54 13

2 НАН України 10 3

3 Державні підприємства 9 8

4 ТОВ 25 6

5 Фізичні особи 6 -

Разом 132 41



Виставка "ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА-2019"
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запроваджено окремий цільовий Конкурс  наукової тематики 
для молодих учених і реалізована позитивна динаміка його 
зростання у 8 разів упродовж останніх чотирьох років. У 2010 
році МОН профінансує майже 200 проєктів молодих учених на 
100 млн грн;

розпочато процедуру присудження наукового ступеня "доктор 
філософії" разовими спеціалізованими радами в рамках так 
званого тимчасового експерименту;

здійснюється переатестація наукових фахових видань України;

реалізовано безкоштовний для майже 400 університетів і 
наукових установ доступ до наукометричних баз Scopus і Web of 
Science;

створено 21 Центр колективного користування 
науковим обладнанням на базі окремих ЗВО та ін.
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РОЗШИРЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ:

• після створення перших наукових парків у 2006 році їх
кількість зросла до понад 20 в різних університетах.
Отримав подальший їх розвиток у вигляді формування
інноваційних екосистем, у яких завдяки затребуваності
інноваційних розробок бізнес фінансово підтримує
стартапи і доводить їх до виробництва.
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Інноваційна екосистема «Сікорскі Челендж» 
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Наносупутники, що запускалися ракетою Atlas V
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Вивід PolyITAN-2 ракетою Atlas V та запуск з 

Міжнародної Космічної Станції (травень 2017) 

Технологія запуску з МКСЗапуск ракети Atlas V 

Стиковка 

модуля з МКС
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• видання за ініціативи Ради проректорів двох томів інформаційного 
збірника про майже 500 інноваційних розробок університетів України 
сприяє налагодженню контактів науковців ЗВО з бізнесом для  
укладання відповідних контрактів. 
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ЧАСОВА ДІАГРАМА АКТИВІЗАЦІЇ ГОЛОВНИХ КЛАСТЕРІВ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ДЕЛЬФІ АНАЛІЗ)

D1. Аграрний сектор
(19%/24%)

D2. Військово-промисловий комплекс (15% / 17%)

D3. Інформаційно-комунікаційні технології
(9% / 12%)

D5. Нова енергетика (5% / 8%)

D6. Високотехнологічне машино-,  
приладобудування (5% / 7%)

D8. Розвиток наук про людину, біомедична інженерія, 
клітинна медицина, фармація (2% / 7%)

D9. Туризм (2% / 5%)

D7. Розвиток транзитної Інфраструктури
(5% / 7%)
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Термін виконання  чотири роки. До нього, окрім Львівської 

політехніки, долучені ще вісім партнерів – університетів та 

інноваційних фірм із Німеччини, Франції, Польщі та 

України.

Проект IMAGE «Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та 
наноінженерія анізотропних матеріалів для створення активних 
комірок із суттєво підвищеною енергоефективністю

Активізації помітності науки України на міжнародній арені сприяють:

1. Участь університетів у виконанні проєктів за програмою ЄС "Горизонт 
2020" (своєрідним рекордом стало отримання проєкту вартістю 1,7 млн євро 
НУ "Львівська політехніка" як головною організацією). 
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Активізації помітності науки України на міжнародній арені сприяють:

2. Майже половину проєктів наукової ради НАТО "Наука заради 
миру і безпеки" виконують учені університетів. Сьогодні 
українські вчені є співкерівниками в 25 наукових проєктах НАТО 
– вони пропонують рішення в гуманітарному розмінуванні, 
телемедицині, протидії тероризму;
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3. МОН готуватиме Національну дорожню карту дослідницьких 
інфраструктур, що надасть можливості  їх використання 
українськими вченими та підприємцями. Для цього ЄС надав 
допомогу Україні 7 млн євро в програмі "Горизонт 2020".

Активізації помітності науки України на міжнародній арені сприяють:

Одне з наших стратегічних завдань у сфері науки –

відійти від принципу фінансування «всім потрохи» до 

принципу підтримки кращих. Це стосується і розвитку 

інфраструктури. 

Одним з ключових її елементів Підготовки концепції 

розвитку інфраструктур буде створення Національної 

дорожньої карти дослідницьких інфраструктур.
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Президія ради 2019

ІІІ. КОНКРЕТНІ ДІЇ ЧЛЕНІВ РАДИ ПРОРЕКТОРІВ



Упродовж 2019 року членами Президії Ради було надано пропозиції або 
взято участь в обговоренні низки законів, підзаконних актів чи 
нормативних документів, зокрема до:

• Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність;

• Закону України "Про вищу освіту";

• Податкового та Бюджетного кодексів України;

• Постанови КМ України "Про забезпечення Порядку конкурсного відбору 
та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і розробок";

• до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в 
частині дозволу бізнесу відносити до складу валових витрат кошти, які 
витрачені на підтримку наукової діяльності університетів;

• обговорення Порядку присудження науково-освітнього ступеня доктора 
філософії;

• про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти 
статусу дослідницького університету;
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• про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої 
освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення 
цього статусу";

• пропозицій щодо внесення змін до порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України;

• обговорення законопроєкту щодо підвищення рівня охорони і 
захисту прав інтелектуальні (промислової) власності та 
удосконалення державного управління сфери інтелектуальної 
власності;

• проєкту "Положення про пост докторантуру в закладах вищої 
освіти та наукових установах";

• проєкту Розпорядження КМ України "Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Стратегії розвитку інноваційної діяльності 
на 2019–2021 роки" та ін.;

• проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо активізації діяльності наукових парків" та ін.
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Взаємодія проректорів з народними депутатами 
і Комітетами Верховної Ради України. 

• Члени Президії надали низку пропозицій, організували в 2019 році
участь науковців ЗВО в Парламентських слуханнях "Збалансований
розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки".
Постійною була участь членів Президії в розширених засіданнях
Комітету ВР України з питань науки та освіти, зокрема питання
"Про стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-
технічну діяльність". Після перезавантаження складу Комітету з
питань науки та освіти в жовтні цього року ми передали новому
керівнику Комітету Сергію Бабаку напрацьовані членами нашої
Президії Пропозиції щодо внесення змін до Законів України та
постанов Кабінету Міністрів України, а також 2-томне видання
збірника "Інноваційні розробки університетів і наукових установ
МОН України".
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Взаємодія проректорів

з  Комітетами Верховної 

Ради України



У 2019 році проректори з наукової роботи долучилися до 
роботи в складі нових робочих груп МОН України:

1. З підготовки пропозицій щодо функціонування в Україні системи 
незалежної експертизи державних цільових наукових і науково-
технічних програм та наукових проєктів (Іваниця В.О., Курбатов В.І.).

2. З підготовки пропозицій щодо перегляду переліку пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки (Мартинюк В.С., Оковитий С.І., 
Чорноус А.М.).

3. З розроблення пропозицій щодо засад державної політики розвитку 
державної дослідницької інфраструктури (Гладишевський Р.Є., 
Іваниця В.О., Павліков В.В.).

4. З огляду витрат державного бюджету на проведення наукових 
досліджень закладами вищої освіти та науковими установами МОН 
(Ільченко М.Ю., Мартинюк В.С., Чорноус А.М., Павлов С.В., 
Катрич В.О., Іваниця В.О., Чухрай Н.С. ).
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На засіданнях Президій у 2019 році розглядались 
актуальні питання менеджменту науки в університетах. 
Серед них:
• організаційні аспекти підвищення публікаційної 

активності університетів;

• принципи та перспективи створення пошукової системи 
візуалізації метаданих наукових видань "Open Ukrainian 
Citation Index";

• розвиток дослідницької інфраструктури через створення 
Центрів колективного користування науковим обладнанням;

• організація проведення державної атестації ЗВО в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності;

• стан створення, охорони, захисту та комерціалізація об’єктів 
права інтелектуальної власності в університетах;

• про порядок присудження науково-освітнього ступеня 
доктора філософії.
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Запроваджено проведення виїзних засідань Президії Ради для 
ознайомлення з кращим досвідом організації науки в університетах 

02 листопада 2018 р., ВНТУ

20 жовтня 2017 р., СумДУ
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Засідання президії Ради проректорів з наукової роботи
місто Харків, 26-27 листопада 2019 р.

Ттт

ттт
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У 2019 році продовжено також добру традицію 
активізації регіонального аспекту діяльності 
проректорів із наукової роботи

• В попередні роки ми вже зазначали ініціативи Володимира 
Олексійовича Іваниці щодо розроблення заходів і шляхів 
створення національної системи сталого розвитку морських 
досліджень в Україні. В цьому році він організував та провів 
низку міжнародних конференцій і заходів, спрямованих на 
підтримку та розвиток морських досліджень і науково-
дослідницької інфраструктури, а також підготовки 
спеціалістів морської галузі України.
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• Валерій Михайлович Михайлов у 2019 році 
продовжив обговорення ініціатив Харківського 
регіону в рамках так званої "Харківської наукової 
платформи", організованої Північно-Східним 
науковим центром НАН і МОН України. За його 
участі виконується кілька різних регіональних 
проєктів, пов’язаних з запровадженням 
інноваційних аспектів повноцінного харчування, 
дистанційного консультування підприємців з 
використанням Інтернет-ресурсу "Інноваційний 
портал м. Харкова", розвитку та підвищення 
ефективності  системи продовольчого 
забезпечення області тощо.
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Розвитку Харківського регіону сприяють також ініціативи проректора Андрія 
Петровича Марченка, зокрема відкриття в 2019 році міжрегіонального 
бізнес-інкубатора за підтримки USAID, відкриття Центру підтримки 
технологій та інновацій за сприяння Мінекономіки України та Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності, організація  науково-технічного 
співробітництва в оборонній сфері  з виконання спільного наказу МОН 
України та МО України.

33

Відкриття 
міжрегіонального 

бізнес-інкубатора за 
підтримки USAID  (US) 

місто Харків, 
5 квітня 2019 року



ПіП Заходи  по виконанню  спільного наказу МОН України та МО України по                     
по науково-технічному співробітництву в оборонній  сфері

місто  Харків, лютий  2019 р.

Тт
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• Інші приклади активної діяльності 
в своїх регіонах надали 
проректори Наталія Борисівна 
Савіна (Рівно), Галина 
Олексіївна Ульянова (Одеса). 

Таким чином, активна життєва позиція проректорського корпусу в своїх 

регіонах показує, що наука в університетах може бути ефективно задіяна 

в Україні, особливо коли вона орієнтована на отримання затребуваних 

життям прикладних кінцевих результатів.
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• Те, що наука в університетах системно працює
на розвиток держави, є реальним фактом,
який щороку отримує підтвердження через
відзначення окремих наукових здобутків і
їх авторів присудженням Державних премій
України в галузі науки і техніки. В 2019 році
такими преміями нагороджено 8 робіт,
виконавцями яких є і 28 вчених, що
представляють 13 університетів України.
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IV. ДЕРЖАВНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗДОБУТКІВ НАУКИ В 

УНІВЕРСИТЕТАХ



• Із п’яти щорічних премій КМ України за 
розроблення і впровадження інноваційних 
технологій у 2019 році відзначено дві роботи, 
які виконано в університетах. 

7 нових лауреатів представляють КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Сумський державний університет, НТУ "ХПІ" і Донбаську 
державну машинобудівну академію.
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• Дуже важливо, що за прикладом учених старших 
поколінь молоді вчені університетів також виконують 
важливі роботи; кращі з них щорічно відзначаються 
Преміями Президента України для молодих 
вчених. Так, Указом глави держави від 13 грудня 
цього року преміями нагороджено 45 молодих 
учених, які представляють 17 університетів. У 
цілому близько 50 % нагороджених – це молоді 
вчені закладів вищої освіти України.
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Проблеми з організації розвитку наукових 
досліджень в Україні і зокрема в університетах

• однією з ключових залишається фінансування. Непростими були 
ці питання  в попередні роки. Реальністю є той факт, що в 
доларовому еквіваленті обсяги бюджетного фінансування стали 
майже в 3 рази меншими порівняно з 2012 роком.

Наш минулорічний оптимізм щодо появи у 2019 році трьох нових 
можливостей у системі багатоканального фінансування наукової 
тематики університетів не підтвердився.
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КПІ ім.Ігоря Сікорського 

Дніпровська 
політехніка

Вінницький НТУ

Львівська політехніка

Донецький НТУ
Одеский НПУ

НТУ «ХПІ»

Обсяги бюджетного фінансування 
в доларовому еквіваленті (млн)



Важливо те, що наукова громадськість почула конструктивні наміри нового 

керівництва щодо подальших  управлінських дій. Прем’єр-міністр Олексій 

Гончарук, відкриваючи засідання Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій поінформував, що сьогодні кошти на науку виділяються 

недостатньо, але подальше їх збільшення має бути пов’язане з 

підтримкою робіт, які даватимуть затребуваний прикладний результат.

Для нас, науковців принципово важливими є слова міністерки Ганни 

Новосад: "Я абсолютно переконана, що ми маємо продовжувати 

все те хороше, що було розпочато, і примножувати краще". 

Амбітне завдання – реформування науки покладено на першого 

заступника міністра Юрія Юрійовича Полюховича. Ми позитивно 

сприймаємо  проголошені ним пріоритети діяльності: створення 

національної наукометричної системи, створення Національного 

репозитарію, відбудування системи "Антиплагіат", зближення наукових 

розробок та бізнесу.
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Членами Президії нашої Ради напрацьовані 

пропозиції щодо Переліку доцільних 

конкретних дій і заходів Ради проректорів 

у 2020 році, які ми маємо ухвалити з Вами 

на сьогоднішньому засіданні. 
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Президія ради 2019



Дякую за увагу !
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