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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором

прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів,
їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумов-
лена необхідність пріоритетної державної підтримки роз-
витку науки як джерела економічного зростання і не-
від'ємної складової національної культури та освіти, ство-
рення умов для реалізації інтелектуального потенціалу
громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності,
цілеспрямованої політики у забезпеченні використання
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для за-
доволення соціальних, економічних, культурних та інших
потреб [15].

Сучасна нормативно-правова база (закони, укази Пре-
зидента, підзаконні акти у формі постанов Уряду, наказів
центральних органів виконавчої влади тощо) стосовно на-
укової та науково-технічної діяльності складає значну
кількість документів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток державного управління як спеціальної га-
лузі наукового знання, його методологічну складову дос-
ліджують такі вітчизняні вчені, як Г. Атаманчук [2], В. Ба-
куменко [3; 4; 22], В. Князєв [5], І. Розпутенко [5],
Ю. Сурмін [20—22] та ін. Понятійно-категорійний апарат
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досліджень науки та концептуальні підходи до розумін-
ня науки вивчають Ю. Битяк [1], С. Стеценко [19] та інші
науковці.

Серед невирішених повністю частин загальної пробле-
ми є недостатність досліджень нормативно-правового ре-
гулювання наукової діяльності в державному управлінні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати нормативно-правові аспекти наукової
діяльності в державному управлінні та визначити перспек-
тиви розвитку науки "Державне управління" на сучасно-
му етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конституція України (стаття 54) гарантує громадянам

свободу літературної, художньої, наукової і технічної
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторсь-
ких прав, моральних і матеріальних інтересів, що вини-
кають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяль-
ності. Кожний громадянин має право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може вико-
ристовувати або поширювати їх без його згоди, за ви-
нятками, встановленими законом [6].

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню на-
укових зв'язків України зі світовим співтовариством. Стат-
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тя 116 Конституції України зобов'язує Кабінет Міністрів
України (КМУ) забезпечувати проведення фінансової,
цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у
сферах праці й зайнятості населення, соціального захис-
ту, освіти, науки і культури тощо. Згідно з пунктом 4 цієї
ж статті КМУ розробляє і здійснює загальнодержавні про-
грами економічного, науково-технічного, соціального і
культурного розвитку України [6].

Закон України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" визначає правові, організаційні та фінансові
засади функціонування і розвитку науково-технічної сфе-
ри, створює умови для наукової і науково-технічної діяль-
ності, забезпечення потреб суспільства і держави у тех-
нологічному розвитку. Метою цього Закону є врегулюван-
ня відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною
діяльністю, та створення умов для підвищення ефектив-
ності наукових досліджень і використання їх результатів
для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя
[15].

Вищезазначений закон закріплює правовий статус
суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матері-
альних та моральних стимулів забезпечення престижності
та зумовленої суспільними потребами пріоритетності цієї
сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуаль-
ного потенціалу нації; основні цілі, напрями та принципи
державної політики у сфері наукової і науково-технічної
діяльності; визначає повноваження органів державної вла-
ди щодо здійснення державного регулювання та управлі-
ння у сфері наукової і науково-технічної діяльності [15].

Законодавець, визначаючи нормативні засади існу-
вання науки в Україні, використовує поняття "наукова
діяльність", що позиціонується як інтелектуальна творча
діяльність, спрямована на здобуття й використання но-
вих знань. Основними її формами є фундаментальні та
прикладні наукові дослідження.

"Науково-технічна діяльність" охоплює собою вели-
ке коло видів творчої діяльності, спрямована на досяг-
нення певних науково-технічних результатів, необхідних
людям для забезпечення своєї життєдіяльності. Науково-
технічна діяльність охоплює науково-дослідну діяльність
у тій частині, в якій вона стосується техніки і технологій.
Цим поняттям охоплюються також проектно-конструк-
торські і проектно-технологічні роботи, винахідницька і
раціоналізаторська діяльність та інші види творчої діяль-
ності, спрямовані на створення промислових зразків, то-
пографій інтегральних мікросхем, засобів індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і послуг тощо [8].

Закон України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" виокремлює поняття "науково-технічна діяль-
ність" як інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на
одержання і використання нових знань у всіх галузях тех-
ніки і технологій. Її основними формами (видами) є нау-
ково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-кон-
структорські, технологічні, пошукові та проектно-пошу-
кові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій
науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'я-
зані з доведенням наукових і науково-технічних знань до
стадії практичного їх використання [15].

Вищезазначений закон визначає окремі поняття: "на-
уково-педагогічна діяльність" як педагогічну діяльність у
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти III—IV рівнів акредитації, яка пов'язана з науковою
та (або) науково-технічною діяльністю; "науково-органі-
заційна діяльність" — це діяльність, що спрямована на
методичне, організаційне забезпечення та координацію
наукової, науково-технічної та науково-педагогічної
діяльності [15].

Закон України "Про наукову і науково-технічну ек-
спертизу" визначає правові, організаційні і фінансові ос-
нови експертної діяльності в науково-технічній сфері, а
також загальні основи і принципи регулювання суспільних
відносин у галузі організації та проведення наукової та
науково-технічної експертизи з метою забезпечення нау-
кового обгрунтування структури і змісту пріоритетних на-
прямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-техн-
ічних, соціально-економічних, екологічних програм і про-
ектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності,
аналізу та оцінки ефективності використання науково-тех-
нічного потенціалу, результатів досліджень [16].

Закон України "Про науково-технічну інформацію"
визначає основи державної політики в галузі науково-тех-
нічної інформації, порядок її формування і реалізації в
інтересах науково-технічного, економічного і соціально-
го прогресу країни. Законом регулюються правові і еко-
номічні відносини громадян, юридичних осіб, держави,
що виникають при створенні, одержанні, використанні та
поширенні науково-технічної інформації, а також визна-
чаються правові форми міжнародного співробітництва в
цій галузі [14].

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на пе-
ріод до 2020 року Закон України "Про пріоритетні напря-
ми розвитку науки і техніки" визначає [18]:

— фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соці-
ально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

— інформаційні та комунікаційні технології;
— енергетика та енергоефективність;
— раціональне природокористування;
— науки про життя, нові технології профілактики та

лікування найпоширеніших захворювань;
— нові речовини і матеріали.
Закон України "Про наукові парки" регулює правові,

економічні, організаційні відносини, пов'язані із створен-
ням та функціонуванням наукових парків, і спрямований
на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження,
виробництва інноваційних продуктів та інноваційної про-
дукції на внутрішньому та зовнішньому ринках [13].

Важливим чинником, який визначає розвиток науко-
вої діяльності, є кадрове забезпечення науки "Державне
управління", зокрема значної уваги потребує його нор-
мативно-правове регулювання.

Дослідження наукових проблем або окремих питань
у тій чи іншій галузі знань проводять спеціалісти, яких на-
зивають науковими працівниками. До наукових пра-
цівників відносять осіб, які мають вищу освіту і здійсню-
ють науково-дослідну (в науково-дослідних установах)
або науково-педагогічну (у вищих закладах освіти)
діяльність.

Науково-дослідну діяльність в Україні здійснюють на-
укові працівники науково-дослідних інститутів, науково-
педагогічний склад кафедр та науково-дослідних лабо-
раторій, співробітники інших підрозділів наукових уста-
нов, докторанти, аспіранти, ад'юнкти, курсанти, студен-
ти та слухачі. Для проведення наукових досліджень мо-
жуть утворюватися тимчасові творчі колективи у складі
науковців, а також найбільш досвідчених фахівців, екс-
пертів.

Вчений — фізична особа (громадянин України, іно-
земець або особа без громадянства), яка має повну вищу
освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні
наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-
технічні результати; молодий вчений — вчений віком до
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35 років; науковий працівник — вчений, який за основ-
ним місцем роботи та відповідно до трудового договору
(контракту) професійно займається науковою, науково-
технічною, науково-організаційною або науково-педаго-
гічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію неза-
лежно від наявності наукового ступеня або вченого зван-
ня, підтверджену результатами атестації; науково-педа-
гогічний працівник — вчений, який за основним місцем
роботи займається професійно педагогічною та науковою
або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних
закладах та закладах післядипломної освіти III—IV рівнів
акредитації [15].

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів регулюється Постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 та є обо-
в'язковим для всіх вищих навчальних закладів та науко-
вих установ України незалежно від їх підпорядкованості
та форми власності [11].

Для підтримки педагогічних і науково-педагогічних
працівників, підвищення їх відповідальності за якість про-
фесійної діяльності держава забезпечує [17]:

— розроблення та вдосконалення нормативно-пра-
вової бази професійної діяльності педагогічних і науко-
во-педагогічних працівників;

— прогнозування та задоволення потреб суспільства
у зазначених працівниках;

— розвиток конкурентоспроможної системи навчаль-
них закладів, в яких проводиться підготовка, перепідго-
товка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників;

— розроблення та запровадження державних стан-
дартів педагогічної освіти різних освітньо-кваліфікацій-
них рівнів і державних стандартів післядипломної педа-
гогічної освіти;

— оволодіння педагогічними працівниками сучасни-
ми інформаційними технологіями;

— періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників;

— впровадження системи цільового державного
фінансування підготовки педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників та їх професійного вдосконалення;

— поліпшення системи стимулювання професійного
зростання педагогічних і науково-педагогічних праців-
ників, можливість вивчення іноземних мов.

Порядок проведення атестації наукових працівників
державних науково-дослідних, дослідно-конструкторсь-

ких, проектно-конструкторських, технологічних і проек-
тно-пошукових установ (у тому числі тих, що входять до
складу науково-виробничих об'єднань), вищих навчаль-
них закладів III—IV рівнів акредитації та науково-дослід-
них підрозділів вищих навчальних закладів III—IV рівнів
акредитації, що повністю або частково фінансуються за
рахунок державного бюджету регулюється Постановою
Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року №
1475 [10].

Порядок надання щорічної основної відпустки три-
валістю до 56 календарних днів керівним працівникам на-
вчальних закладів та установ освіти, навчальних (педаго-
гічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, пе-
дагогічним, науково-педагогічним працівникам та науко-
вим працівникам затверджує Постанова Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. № 346 [12].

Положення про організацію наукової, науково-техн-
ічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів
акредитації регламентує наукову, науково-технічну
діяльність вищих навчальних закладів III—IV рівнів акре-
дитації, що є у підпорядкуванні Міністерства освіти і на-
уки України [23].

Наказом Міністерства освіти і науки України від 7
серпня 2002 № 450 затверджено Перелік основних видів
наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів (табл. 1) [9].

Проведений аналіз нормативно-правової бази, дає
підстави зробити висновок, що в сучасних умовах
трансформаційних змін потребує удосконалення систе-
ма наукового забезпечення галузі науки "Державне уп-
равління", зокрема її нормативно-правове регулювання.

Основними напрямами реформування державного уп-
равління науково-технологічного розвитку мають стати
трансформація державної системи управління та модер-
нізація законодавчо-нормативних умов здійснення нау-
ково-технологічної діяльності в Україні. Зміни у сфері
державного управління мають спрямовуватись на побу-
дову ієрархічної, горизонтально розгалуженої, функціо-
нально відповідальної системи центральних органів ви-
конавчої влади, що здійснюють державне регулювання
наукової діяльності на програмно-цільових засадах.

Модернізація законодавчих та інших нормативних
актів у сфері науково-технологічної діяльності має поля-
гати у гармонізації законодавчих засад з європейськими
стандартами, створенні правових підстав розбудови су-
часної національної наукової системи (ННС). Стратегіч-
ним завданням реформування ННС має бути вивільнення

Таблиця 1. Основні види наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів

№ Назва виду роботи Примітка 

1 

Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах: 

1.1.Науково-технічний звіт 
1.2.Дисертація (докторська, кандидатська) 
1.3. Монографія 
1.4. Підручник, навчальний посібник, словник, довідник 
1.5. Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях 

1.6. Заявка на видачу охоронних документів 
1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах 

(міжнародних, вітчизняних, інших) 

Плановими є 
наукові 
дослідження, що 

включені до 

тематичних планів 
науково-дослідних 

робіт вищого 
навчального 

закладу, кафедри та 
наукових, науково-
технічних програм 

2 

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, 
словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, 

наукових проектів, тематичних планів тощо 

3 
Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних 

посібників, словників, довідників 

4 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: 

- наукові статі 
- заявки на видачу охоронних документів 
- роботи на конкурс 
- доповіді на конференцію 
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науковців із нормативних рамок існуючих наукових інсти-
туцій, а стратегічним завданням трансформації держав-
ного управління — побудова нової моделі взаємовідно-
син між науковцем та суспільством, за якої дотримується
рівність інтересів держави та людини науки. Для цього
держава має формувати свою наукову політику і створю-
вати такі інституційні форми, котрі б сприяли збільшен-
ню попиту на інтелектуальні продукти наукової праці [7].

Національна доктрина розвитку освіти визначає, що
поєднання освіти і науки в основному забезпечується фун-
даменталізацією освіти, інтенсифікацією наукових дослід-
жень у вищих навчальних закладах, науково-дослідних ус-
тановах Академії педагогічних наук України; правовим за-
хистом освітніх інновацій та результатів науково-педагогіч-
ної діяльності як інтелектуальної власності; запроваджен-
ням наукової експертизи державних стандартів освіти,
підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
залученням до наукової діяльності обдарованої учнівської
та студентської молоді, педагогічних працівників тощо [17].

Державним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації розроблено проект закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-
технічну діяльність" з метою необхідності модернізації за-
конодавчого забезпечення сфери наукової і науково-тех-
нічної діяльності.

Таким чином, основні висновки проведеного дослід-
ження полягають у тому, що нормативно-правове регу-
лювання наукової діяльності в державному управлінні
здійснюється значною кількістю нормативно-правових
актів різного рівня (закони, постанови, накази тощо).

Актуальними завданнями для вітчизняної науки і
практики залишаються вироблення та узгодження чітких
рекомендацій щодо правових засад унормування науко-
вої діяльності державного управління в Україні на зако-
нодавчому рівні. Необхідним є прийняття нової редакції
закону України "Про наукову і науково-технічну діяль-
ність", що дозволить удосконалити державне управлі-
ння сферою наукової та науково-технічної діяльності,
підвищити її результативність та ефективність бюджетно-
го фінансування, наблизити норми законодавства до за-
гальноприйнятих засад для країн-членів Європейського
Союзу.

Розвиток нормативно-правових засад наукових до-
сліджень у сфері державного управління забезпечується
шляхом органічного поєднання фундаментальних пошу-
кових та прикладних досліджень; визначення пріоритет-
них напрямів наукових досліджень, що мають спрямо-
ваність на вдосконалення системи державного управлін-
ня; удосконалення системи планування та фінансування
наукової діяльності державного управління тощо.

У сфері виконання науково-дослідних робіт з держав-
ного управління виникає необхідність у підвищенні їх
якості шляхом створення системи контролю якості нау-
ково-дослідних робіт; впровадження проектного підхо-
ду; підвищення якості атестації науково-педагогічних
кадрів; створення бази даних про вчених науки "Держав-
не управління"; створення системи обліку та аналізу да-
них про діяльність спеціалізованих вчених рад; підвищен-
ня якості експертизи наукових досліджень; створення
системи впровадження результатів наукових досліджень
в практичну діяльність. Важливим етапом розвитку науки
"Державне управління" є запровадження інституту замов-
ників наукової продукції та більш тісного співробітницт-
ва з органами державної влади та місцевого самовряду-
вання в розробці та реалізації цільових комплексних про-
грам з актуальних питань державного управління і місце-
вого самоврядування.

Перспективи подальших розвідок стосуються розроб-
лення та затвердження на законодавчому рівні Концепції
розвитку науки "Державне управління", яка має визнача-
ти правові й організаційні засади наукової діяльності,
встановлювати принципи, критерії та показники здійснен-
ня наукових досліджень тощо.
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