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ПРАКТИЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ПОВИННІ 
СПИРАТИСЯ НА МІЦНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ ФУНДАМЕНТ
Виступ Віце-прем’єр-міністра України Костянтина Івановича Грищенка

Шановні учасники Загальних зборів!
Я вдячний за запрошення взяти участь у 

засіданні Загальних зборів Національної 
академії наук України. Радий вітати в цій 
залі найкращих представників інтелекту-
альної еліти нашої держави.

Сьогоднішні Загальні збори відбуваються 
в рік 150-річчя академіка Володимира Іва-
новича Вернадського, геніального вченого, 
першого Президента Української Академії 
наук. Відомі роботи Вернадського та його 
послідовників створили в Україні величезну 
наукову базу, вивели нашу країну в XX ст. 
до числа лідерів розвитку світової науки.

Слід зазначити, що Академії вдалося збе-
регти роль потужного генератора знань між-
народного рівня у сферах фундаментальної 
та прикладної науки, а головне — зберегти у 
своїх працівників ентузіазм до наукового 
пошуку і здобуття істини.

Хочу підкреслити, що ваші досягнення і 
знання потрібні сьогоднішній Україні. Ми 
усвідомлюємо, що модернізація держави й 
суспільства можлива лише за умови актив-
ної підтримки з боку наукової спільноти. 
Практичні реформи повинні спиратися на 
міцний теоретичний фундамент. Це стосу-
ється всіх ключових сфер — економічної, су-
спільно-політичної, гуманітарної.

Важливим є розвиток фундаментальної на-
уки. Приклад розвинених країн свідчить, що 
саме високий рівень фундаментальних дослі-
джень є характерною ознакою і перед умовою 
реформ. Це завдання необхідно вирішувати 
через формування попиту на інноваційні на-
укові розробки, які є важливим ресурсом ма-
теріально-фінансового забезпечення.

Перед нами постає надзвичайно складна 
проблема — проблема адекватного до сучасних 
передових тенденцій управління науковою 
сферою. Мова йде про знаходження діє вих ме-
ханізмів самомодернізації, само управ ління, 
самоорганізації вітчизняної науки. Потрібна 
злагоджена робота всіх зацікавлених сторін — 
держави, наукової спільноти та виробничо-
біз несових структур. Це трикутник взаємної 
відповідальності за розвиток країни.

Приємно відзначити, що НАН України має 
значні напрацювання в різних галузях науки і 
техніки, які за умови відповідної державної 
підтримки можуть надати потужний імпульс 
зростанню вітчизняної економіки та розвит ку 
суспільства. Зокрема, це стосується па ливно-
енергетичного ком плексу, біотехнологій для 
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виробництва сучасних медичних препаратів, 
нових матеріалів, інформаційних технологій 
та багатьох інших напрямів.

На жаль, ще існує низка проблем, які зава-
жають ефективному використанню наявного 
науково-технічного потенціалу в процесах 
соціально-економічного розвитку держави. 
Залишається слабким впровадження резуль-
татів наукових досліджень, розробок у вітчиз-
няній економіці. За різними оцінками, понад 
⅔ вітчизняної продукції не мають сучасного 
наукового забезпечення, майже половину ві-
тчизняного науково-тех нічного потенціалу 
зорієнтовано на виконання зарубіжних за-
мовлень. Цю ситуацію необхідно змінювати, і 
для цього ми маємо необхідні механізми.

У цьому контексті Президент України по-
ставив низку завдань перед Урядом. Ми за-
твердили Державну програму активізації роз-
витку економіки на 2013 рік. У рамках спів-
праці з Академією наук Кабінет Міністрів за 
наказом Президента має забезпечити опера-
тивне виконання поставлених зав дань.

Передусім з метою реформування системи 
фінансування та управління науковою і нау-
ково-технічною діяльністю Кабінет Міністрів 
має розробити і провести через Парламент 
зміни до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність». Задля створен-
ня умов для інтеграції науки та промислово-
сті, спрощення діяльності, зменшення до-
звільних процедур для суб’єктів нау ково-тех-
нологічної та інноваційної діяльності Уряд 
подасть до Верховної Ради нову редакцію За-
кону України «Про державне регулювання ді-
яльності у сфері трансферу технологій». З 
метою підтримки та дерегуляції інноваційної 
діяльності вітчизняних підприємств буде за-
безпечено ухвалення нової редакції Закону 
України «Про інноваційну діяльність». На 
часі також затвердження Концепції функціо-
нування державного фонду підтримки пріо-
ритетних інноваційних проектів та державної 
фінансової інноваційної установи.

Ще одне важливе завдання, поставлене 
Президентом, — це розширення участі вітчиз-
няної науки у світових наукових процесах, 
міжнародних наукових проектах і наукових 

публікаціях. Держава буде сприяти налаго-
дженню ефективної інтелектуальної комуні-
кації з іноземними вченими, забезпечувати 
створення науково-видавничої інфраструк-
тури з максимальним використанням техно-
логій електронних публікацій, підтримувати 
спільні міжнародні наукові проекти.

Ще одне завдання, яке потребує вирішен-
ня, стосується підтримки інтеграції науки до 
системи вищої освіти. Одним із дієвих меха-
нізмів зближення науки й освіти є суттєве 
розширення університетської автономії. Уні-
верситети мають отримати право розпоря-
джатися коштами для здійснення науково-
дослідної діяльності.

Однак не можна покладатися тільки на бю-
джет. Потрібно знаходити нові шляхи залу-
чення ресурсів у науку через зміну парадигми 
управління науковою сферою та орієнтацію 
на кінцевий результат і затребуваність про-
дуктів наукової діяльності. Це можливо лише 
за умови концентрації ресурсів на найважли-
віших для суспільства напрямах.

Відповідальне завдання вітчизняної еко-
номічної науки — визначити шляхи ефек-
тивної модернізації національної економіки 
з переведенням її на рейки інноваційного 
соціально орієнтованого зростання. Нова 
регіональна політика вимагає сучасних до-
сліджень у сфері регіональної економіки та 
пошуку шляхів реалізації регіональних по-
тенціалів росту.

Водночас Україна потребує посилення не 
лише технологічного, а й близького мені сьо-
годні гуманітарного розвитку. Завданням гу-
манітарної політики держави є вироблення на-
укового базису для вдосконалення су спільства 
і всіх сфер суспільного життя, створення умов 
для максимального розвитку національної 
культури, розкриття творчого потенціалу і са-
мореалізації кожної особистості. Сподіваюся, 
що наша постійна взаємодія з академічною на-
укою дозволить вийти на конструктивне вирі-
шення багатьох проблем со ціально-по лі тич-
но го та культурного розвитку України.

Спільне завдання — правовими і гумані-
тарними засобами запобігати виникненню 
конфліктів, розв’язувати наявні суспільні 
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суперечності з урахуванням поліетнічності, 
полікультурності українського соціуму.

Академічна спільнота завжди слугувала 
інтересам української держави і знаходилася 
над будь-якими політичними конфліктами, 
адже науковці мислять не категоріями полі-
тичних інтересів, а категоріями прогресу. 
Дозвольте побажати вам зберегти цю духов-
ну автономію і висловити сподівання, що 

цей непростий шлях модернізації країни су-
спільство пройде разом з вами.

Переконаний, що сьогодні наше зібрання 
всебічно проаналізує стан української нау-
ки, напрями діяльності Національної акаде-
мії наук України, прийме конструктивні й 
виважені рішення та рекомендації, на які 
мають спиратися у своїй діяльності уряд і 
центральні органи виконавчої влади.




