ЗАКОН УКРАЇНИ
Про наукову і науковотехнічну діяльність
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Ради (ВВР), 2016, № 3,
ст.25)

Стаття 1. Основні
терміни та їх визначення
1) аспірант - вчений, який проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові
дослідження у рамках підготовки в
аспірантурі у вищому навчальному
закладі/науковій установі для здобуття
ступеня доктора філософії;
2) виробничо-орієнтована (галузева) наукова
установа - наукова установа, науковотехнічний результат діяльності якої
призначений для безпосереднього
впровадження у виробництво та/або
практичного використання на підприємствах і
в установах;

4) вчений - фізична особа, яка проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові
дослідження і отримує наукові та (або)
науково-технічні (прикладні) результати;
5) грант - фінансові чи інші ресурси, надані на
безоплатній і безповоротній основі державою,
юридичними, фізичними особами, у тому числі
іноземними, та (або) міжнародними
організаціями для розвитку матеріальнотехнічної бази для провадження наукової і
науково-технічної діяльності, проведення
конкретних фундаментальних та (або)
прикладних наукових досліджень, науковотехнічних (експериментальних) розробок,
зокрема на оплату праці наукових (науковопедагогічних) працівників у рамках їх
виконання, за напрямами і на умовах,
визначених надавачами гранту;

6) державна дослідницька інфраструктура об’єднання наукових установ та (або) вищих
навчальних закладів державної форми
власності, що створюється з метою
оптимального використання їхніх ресурсів та
координації їх ефективного використання для
проведення наукових, науково-технічних
досліджень і науково-технічних розробок на
найвищому рівні, а також забезпечення
спільного проведення заходів щодо якісної
підготовки фахівців у відповідних галузях
знань;
7) докторант - науковий або науковопедагогічний працівник, який проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові
дослідження у рамках підготовки в
докторантурі у вищому навчальному закладі
(науковій установі) для здобуття ступеня
доктора наук;

8) дослідне виробництво - структурний підрозділ наукової
установи, університету, академії, інституту або юридична особа,
основною діяльністю якого є виготовлення та апробація
дослідних зразків, корисних моделей, нових продуктів,
технологічних процесів, надання відповідних послуг, пов’язаних
з цією діяльністю, тощо;
9) дослідницька інфраструктура - сукупність засобів, ресурсів та
пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим
співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні,
що охоплює найважливіші об’єкти наукового устаткування та
обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на
знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової
інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій
(грід, комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок),
та інші структури унікального характеру. Дослідницькі
інфраструктури можуть бути локально розташованими,
віртуальними або розподіленими (організована мережа
ресурсів), державними або приватними. Дослідницькі
інфраструктури можуть входити до міжнародних мереж;

10) Європейський дослідницький простір система програм та політичних
інструментів, що об’єднує інституційне
середовище досліджень і розробок держав
- учасниць Європейського Союзу та
асоційованих членів з метою розвитку
міжнародного науково-технічного
співробітництва, вільного трансферу
знань, мобільності дослідників;
12) наукова діяльність - інтелектуальна
творча діяльність, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук
шляхів їх застосування, основними видами
якої є фундаментальні та прикладні
наукові дослідження;

13) наукова експедиція - організаційна форма наукових
досліджень, що передбачає подорож, поїздку, відрядження
наукового працівника (групи наукових працівників) з метою
здобуття емпіричних відомостей для отримання практичного
досвіду та подальших теоретичних узагальнень у відповідній
галузі наук;
15) наукова (науково-технічна) робота - наукові
дослідження та науково-технічні (експериментальні)
розробки, проведені з метою одержання наукового,
науково-технічного (прикладного) результату. Основними
видами наукової (науково-технічної) роботи є науководослідні, дослідно-конструкторські, проектноконструкторські, дослідно-технологічні, технологічні,
пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення
дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а
також інші роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і
науково-технічних знань до стадії практичного
використання;

20) науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не
нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до
трудового договору (контракту) професійно провадить
наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науковопедагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію
незалежно від наявності наукового ступеня або вченого
звання, підтверджену результатами атестації у випадках,
визначених законодавством;
22) науковий результат - нове наукове знання, одержане в
процесі фундаментальних або прикладних наукових
досліджень та зафіксоване на носіях інформації. Науковий
результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової
статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про
науково-дослідну роботу, монографічного дослідження,
наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта,
нормативного документа або науково-методичних документів,
підготовка яких потребує проведення відповідних наукових
досліджень або містить наукову складову, тощо;

24) науково-педагогічна діяльність - педагогічна
діяльність в університетах, академіях, інститутах
та закладах післядипломної освіти, що пов’язана
з науковою та (або) науково-технічною
діяльністю;
25) науково-педагогічний працівник - вчений,
який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня, відповідно до трудового
договору (контракту) в університеті, академії,
інституті професійно провадить педагогічну та
наукову або науково-педагогічну діяльність та
має відповідну кваліфікацію незалежно від
наявності наукового ступеня або вченого
звання, підтверджену результатами атестації у
випадках, визначених законодавством;

29) основна діяльність наукових установ проведення фундаментальних досліджень,
прикладних наукових і науково-технічних
(експериментальних) розробок, надання науковотехнічних послуг, проведення наукової і науковотехнічної експертизи, підготовка наукових кадрів,
розвиток і збереження наукової інфраструктури;
30) прикладні наукові дослідження - теоретичні
та експериментальні наукові дослідження,
спрямовані на одержання і використання нових
знань для практичних цілей. Результатом
прикладних наукових досліджень є нові знання,
призначені для створення нових або
вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів,
пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні
пропозиції щодо виконання актуальних науковотехнічних та суспільних завдань;

31) принцип відповідності міри впливу принцип взаємодії між різними рівнями в
ієрархічній системі управління, який
визначає, що на вищому рівні мають
прийматися такі рішення, що залишають
нижчому рівню найбільшу свободу у
процесі їх реалізації;
32) принцип субсидіарності - принцип
взаємодії між різними рівнями в
ієрархічній системі управління, за якої
вищий рівень приймає нові рішення
(правила та процедури) тільки за умови
їх вищої ефективності, ніж відповідні
рішення нижчого рівня;

33) фундаментальні наукові дослідження
- теоретичні та експериментальні
наукові дослідження, спрямовані на
одержання нових знань про
закономірності організації та розвитку
природи, суспільства, людини, їх
взаємозв’язків. Результатом
фундаментальних наукових досліджень є
гіпотези, теорії, нові методи пізнання,
відкриття законів природи, невідомих
раніше явищ і властивостей матерії,
виявлення закономірностей розвитку
суспільства тощо, які не орієнтовані на
безпосереднє практичне використання у
сфері економіки.

Стаття 2. Мета і
завдання
1. Метою цього Закону є
врегулювання відносин,
пов’язаних з провадженням
наукової і науково-технічної
діяльності, та створення умов
для підвищення ефективності
наукових досліджень і
використання їх результатів для
забезпечення розвитку всіх сфер
суспільного життя.

2. Основними завданнями цього Закону є
визначення:
1) правового статусу суб’єктів наукової і
науково-технічної діяльності, матеріальних та
моральних стимулів для забезпечення
престижності та пріоритетності відповідної
сфери діяльності;
2) економічних, соціальних та правових гарантій
наукової і науково-технічної діяльності, свободи
наукової творчості;
3) основних цілей, напрямів та принципів
державної політики у сфері наукової і науковотехнічної діяльності, міжнародного науковотехнічного співробітництва;
4) повноважень органів державної влади щодо
здійснення державного регулювання та
управління у сфері наукової і науково-технічної
діяльності.

Стаття 4. Суб’єкти наукової і
науково-технічної діяльності
1. Суб’єктами наукової і науковотехнічної діяльності є наукові
працівники, науково-педагогічні
працівники, аспіранти, ад’юнкти і
докторанти, інші вчені, наукові
установи, університети, академії,
інститути, музеї, інші юридичні
особи незалежно від форми
власності, що мають відповідні
наукові підрозділи, та громадські
наукові організації.

Стаття 5. Вчений
1. Вчений є основним суб’єктом наукової і
науково-технічної діяльності
2. Вчений має право:
1) обирати види, напрями і засоби наукової і
науково-технічної діяльності відповідно до своїх
інтересів, творчих можливостей та
загальнолюдських цінностей;
2) об’єднуватися з іншими вченими в громадські
організації, постійні або тимчасові наукові
колективи для провадження спільної наукової,
науково-технічної та науково-педагогічної
діяльності;
3) брати участь у конкурсах на проведення
наукових досліджень, які фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету та інших
джерел відповідно до законодавства України;
4) здобувати визнання авторства на наукові і
науково-технічні результати своєї діяльності;

5) публікувати результати своїх досліджень або
оприлюднювати їх в інший спосіб у порядку,
встановленому законодавством України;
6) брати участь у конкурсах на заміщення
вакантних посад наукових і науковопедагогічних працівників;
7) отримувати, передавати та поширювати
відкриту науково-технічну інформацію;
8) отримувати належні стимулювання та
мотивацію до наукової і науково-технічної
діяльності, орієнтовані на об’єктивну оцінку
реалізації конкретних завдань за кінцевим
результатом;
9) здобувати державне і громадське визнання
шляхом присвоєння йому наукових ступенів,
вчених звань, премій, почесних звань за внесок
у розвиток науки, технологій, впровадження
наукових, науково-технічних результатів у
виробництво та за підготовку наукових кадрів.

3. Вчений під час провадження
наукової, науково-технічної,
науково-організаційної та науковопедагогічної діяльності
зобов’язаний:
1) не завдавати шкоди здоров’ю та
життю людини, навколишньому
природному середовищу;
2) додержуватися етичних норм
наукового співтовариства,
неухильно дотримуватися норм
права інтелектуальної власності.

Стаття 6. Науковий
працівник
1. Науковий працівник
провадить наукову
(науково-технічну, науковоорганізаційну, науковопедагогічну) діяльність у
наукових установах, вищих
навчальних закладах,
наукових підрозділах
установ, організацій,

Стаття 7. Наукова установа
1. В Україні діють наукові установи
державної, комунальної та приватної форм
власності, які мають рівні права у
здійсненні наукової, науково-технічної та
інших видів діяльності.
Комунальні наукові установи утворюються
у формі комунальних підприємств.
Наукова установа діє на підставі статуту
(положення) чи іншого установчого
документа, що затверджуються в
установленому порядку.
Наукова установа є юридичною особою та
може мати статус неприбуткової
організації.

5. Землекористування та реалізація прав власника
земельних ділянок (для приватних наукових установ), у
тому числі набуття відповідних прав на землю,
здійснюються науковими установами відповідно до
земельного законодавства.
Земельні ділянки передаються державним і комунальним
науковим установам у постійне користування у порядку,
передбаченому Земельним кодексом України, і не можуть
бути вилучені (припинено право постійного користування
земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування без згоди
власника (власників) або уповноваженого ним (ними)
органу чи Президії Національної академії наук України або
національних галузевих академій наук.
Передача в оренду державними (комунальними)
науковими установами закріплених за ними на основі
права оперативного управління або господарського
відання об’єктів власності, а також земельних ділянок
здійснюється без права їх викупу відповідно до
законодавства України.

6. Наукова установа з метою перепідготовки
наукових працівників та спеціалістів може
здійснювати навчання за програмами
післядипломної освіти в установленому порядку,
а також утворювати спільно з університетами,
академіями, інститутами спеціалізовані кафедри
для підготовки фахівців за кваліфікаційним
рівнем магістра та (або) доктора філософії.
Наукові установи, а також національні академії
наук мають право засновувати вищі начальні
заклади з відповідних напрямів наукової
діяльності (галузі знань) у порядку,
передбаченому Законом України "Про вищу
освіту", брати участь у забезпеченні навчального
процесу та створювати на договірних засадах
науково-навчальні об’єднання.
Наукові установи мають право здійснювати
видавничу діяльність наукового, освітнього та
просвітницького характеру, виступати в
установленому порядку засновниками друкованих
засобів масової інформації, наукових видавництв,
наукових журналів та наукових видань.

8. З метою незалежної оцінки
наукових результатів
діяльності державної наукової
установи за рішенням власника
або засновника при такій
установі може створюватися
наглядова рада, у тому числі із
залученням іноземних вчених
Типове положення про
наглядову раду розробляється
у порядку, визначеному цим

Стаття 8. Державні наукові установи
1. Державними науковими установами є
наукові установи, засновані на державній
власності. Майно, що становить матеріальнотехнічну базу державної наукової установи,
закріплюється за такою установою на основі
права оперативного управління або
господарського відання відповідно до
організаційно-правової форми.
Основні засоби, інше майно та обладнання
закріплюються за державними науковими
установами на основі права оперативного
управління або господарського відання
відповідно до організаційно-правової форми.

Стаття 10. Вчена (наукова,
науково-технічна, технічна) рада
наукової установи
1. Вчена (наукова, науковотехнічна, технічна) рада наукової
установи є колегіальним органом
управління науковою і науковотехнічною діяльністю наукової
установи, який виконує
консультативно-дорадчі функції.

3. До виключної компетенції вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради наукової установи
належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи та
перспективних напрямів наукової і науково-технічної
діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки
тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової
установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої
освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому
рівні вищої освіти і призначення наукових керівників
(консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових
працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та
результатів конкурсу на вакантні посади наукових
працівників;

7) висування видатних наукових праць для присудження
премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі
міжнародних;
8) присвоєння працівникам наукової установи вчених
звань професора та старшого дослідника і подання
відповідних рішень на затвердження до атестаційної
колегії центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері наукової і науково-технічної діяльності,
порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів про діяльність наукової
установи та фінансових планів наукової установи;
10) ухвалення рішення про розміщення власних
надходжень у територіальних органах центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів, або в банківських установах
державного сектору;
11) погодження переліку професій і посад наукової
установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим
робочого часу та дистанційний режим праці.

Стаття 12. Державний реєстр наукових
установ, яким надається підтримка
держави
1. Для надання державної підтримки
науковим установам незалежно від
форми власності, діяльність яких має
важливе значення для науки, економіки
та виробництва, створюється Державний
реєстр наукових установ, яким
надається підтримка держави.
Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається
підтримка держави, розробляється у
порядку, визначеному цим Законом, і
затверджується Кабінетом Міністрів
України.

2. Наукові установи, включені до
Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави:
1) користуються податковими пільгами
відповідно до законодавства України;
2) не можуть змінювати наукову і
науково-технічну діяльність на інші види
діяльності;
3) зобов’язані не менш як 50 відсотків
доходу від своєї діяльності спрямовувати
на провадження наукової та (або)
науково-технічної діяльності та розвиток
матеріально-технічної бази, необхідної
для проведення наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних)
розробок.

Стаття 14. Національний науковий
центр
1. Науковій установі, університету,
об’єднанню наукових установ та (або)
університетів, які мають унікальне
дослідно-експериментальне
устаткування, науковців та фахівців
найвищої кваліфікації, результати
наукових досліджень яких мають
загальнодержавне значення та
міжнародне визнання, для реалізації
найбільш важливих та актуальних для
держави напрямів розвитку науки і
техніки та (або) інноваційної діяльності
може бути надано статус національного
наукового центру.

Стаття 15. Державна ключова лабораторія
1. З метою підтримки та розвитку
фундаментальних досліджень на світовому
рівні, нових перспективних
міждисциплінарних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок,
координації спільної діяльності та
ефективного використання фінансових,
матеріально-технічних та кадрових
ресурсів за визначеним науковим напрямом
можуть утворюватися державні ключові
лабораторії. Державні ключові лабораторії
можуть бути новою юридичною особою або
об’єднанням наукових груп установ та
(або) університетів, академій, інститутів на
основі договору про спільну наукову
діяльність у порядку, визначеному
законом.

Стаття 16. Державний реєстр наукових
об’єктів, що становлять національне надбання
1. З метою збереження унікальних наукових
об’єктів (колекцій, інформаційних фондів,
дослідних установок та обладнання, а також
заповідників і дендропарків, наукових полігонів
тощо), які мають виняткове значення для
вітчизняної та світової науки, створюється
Державний реєстр наукових об’єктів, що
становлять національне надбання.
Науковий об’єкт, що становить національне
надбання, - це унікальний об’єкт, що не
піддається відтворенню, втрата або руйнування
якого матиме серйозні негативні наслідки для
розвитку науки та суспільства.

Стаття 17. Національна академія наук України
1. Національна академія наук України є вищою
науковою самоврядною організацією України.
Національна академія наук України заснована на
державній власності і є державною організацією,
створеною як неприбуткова державна бюджетна
установа.
Кадровий склад Національної академії наук
України включає дійсних членів (академіків),
кількість яких не може перевищувати 200 осіб,
членів-кореспондентів, кількість яких не може
перевищувати 400 осіб, іноземних членів та
працівників наукових установ (організацій,
підприємств), що перебувають у її віданні.
2. Національна академія наук України організує і
здійснює фундаментальні та прикладні наукові
дослідження з найважливіших проблем
природничих, технічних, суспільних і
гуманітарних наук.

8. Найвищим органом
самоврядування
Національної академії
наук України є загальні
збори, що складаються з
дійсних членів
(академіків) та членівкореспондентів
Національної академії
наук України

Стаття 18. Національні галузеві академії
наук
1. Національні галузеві академії наук Національна академія аграрних наук
України, Національна академія медичних
наук України, Національна академія
педагогічних наук України, Національна
академія правових наук України,
Національна академія мистецтв України це самоврядні наукові організації,
засновані на державній власності, що є
державними організаціями, створеними як
неприбуткові державні бюджетні
установи.

Стаття 19. Наукова і науково-технічна
діяльність у системі вищої освіти
1. Наукова та науково-технічна
діяльність у вищих навчальних
закладах є невід’ємною складовою
освітньої діяльності і провадиться з
метою інтеграції наукової, освітньої і
виробничої діяльності в системі вищої
освіти.
2. Наукова і науково-технічна діяльність
у системі вищої освіти провадиться
відповідно до законів України “Про
освіту”, “Про вищу освіту” та цього
Закону.

Стаття 23. Громадські наукові організації
1. Громадські наукові організації
(громадські академії наук, наукові
товариства, наукові асоціації, спілки,
об’єднання тощо) - це об’єднання вчених
для цілеспрямованого розвитку
відповідних напрямів науки, захисту
фахових інтересів, координації науководослідної роботи, обміну досвідом.
Громадські наукові організації підлягають
реєстрації та діють відповідно до
законодавства про громадські об’єднання
з урахуванням положень цього Закону.

Стаття 24. Рада молодих вчених
1. Рада молодих вчених є колегіальним
виборним дорадчим органом, що
утворюється для забезпечення захисту прав
та інтересів молодих вчених.
Ради молодих вчених можуть утворюватися
при центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській
міських державних адміністраціях,
Національній академії наук України,
національних галузевих академіях наук,
наукових центрах, ключових лабораторіях,
вищих навчальних закладах та наукових
установах України.

Стаття 25. Регіональні наукові
центри
1. Регіональні наукові центри
створюються з метою
підвищення ролі науки в
розробленні та реалізації
ефективної регіональної
політики, її орієнтації на
поєднання загальнодержавних і
регіональних інтересів, наукове
забезпечення розв’язання

Стаття 26. Залучення учнівської молоді до
наукової і науково-технічної діяльності
1. Держава створює умови для залучення
учнівської молоді до наукової і науково-технічної
діяльності через систему спеціалізованих
загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів, зокрема, наукових ліцеїв і наукових
ліцеїв-інтернатів, Малу академію наук України або
інші подібні установи позашкільної освіти.
Пропозиції щодо стратегії розвитку, процедур
реалізації та форм підтримки діяльності,
спрямованої на залучення учнівської молоді до
наукової і науково-технічної діяльності, розробляє
Національна рада України з питань розвитку науки
і технологій.
2. Науковий ліцей (науковий ліцей-інтернат)
здійснює освітню діяльність, спрямовану на
залучення та підготовку учнівської молоді до
наукової і науково-технічної діяльності.

3. Мала академія наук України організує та забезпечує
участь учнівської молоді у дослідницькоекспериментальній, науковій, конструкторській,
винахідницькій та пошуковій діяльності, сприяє
формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню
майбутньої наукової зміни.
Координацію діяльності системи спеціалізованих
позашкільних навчальних закладів Малої академії наук
України здійснює Національний центр "Мала академія
наук України", який є державною організацією, кошти на
забезпечення наукової, науково-технічної діяльності якої
щорічно визначаються в Державному бюджеті України.
Фінансування Національного центру "Мала академія наук
України" може здійснюватися за рахунок інших джерел,
не заборонених законодавством України.
Мала академія наук України щорічно подає звіт про свою
діяльність та план роботи на наступний рік на
затвердження Науковому комітету Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій.

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів та підвищення їхньої
кваліфікації
1. Основними формами підготовки наукових кадрів вищої
кваліфікації є аспірантура, ад’юнктура та докторантура.
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів
здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про вищу
освіту".
2. Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів
філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з
отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність або за
освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої
забезпечуються іншими науковими установами та/або
вищими навчальними закладами, та докторів наук за
науковими програмами відповідно до Закону України "Про
вищу освіту".
Наукові установи Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук можуть здійснювати
підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами
відповідно доЗакону України "Про вищу освіту".

Стаття 28. Наукові ступені і вчені
звання
1. Вчені мають право на здобуття
наукового ступеня доктора філософії і
доктора наук та присвоєння вчених
звань старшого дослідника, доцента і
професора.
Присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань є державним
визнанням рівня кваліфікації вченого.
Присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань здійснюються
відповідно до Закону України "Про вищу
освіту".

Стаття 45. Цілі та напрями державної політики
у сфері наукової і науково-технічної діяльності
1. Основними цілями державної політики у
сфері наукової і науково-технічної діяльності є:
1) забезпечення наукового обґрунтування
визначення стратегічних завдань розвитку
економіки та суспільства;
2) досягнення високого рівня розвитку науки і
техніки;
3) примноження національного багатства на
основі використання наукових та науковотехнічних досягнень;
4) створення умов для досягнення високого
рівня життя кожного громадянина, його
фізичного, духовного та інтелектуального
розвитку шляхом використання сучасних
досягнень науки і техніки;

5) зміцнення національної безпеки на основі
використання наукових та науковотехнічних досягнень;
6) створення умов для реалізації
інтелектуального потенціалу громадян у
сфері наукової і науково-технічної
діяльності;
7) забезпечення вільного розвитку наукової
та науково-технічної творчості;
8) сприяння розвитку наукової і науковотехнічної діяльності у підприємницькому
секторі;
9) інтеграція вітчизняного сектору наукових
досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок у світовий
науковий та Європейський дослідницький
простір.

Стаття 49. Статус та завдання
Національного фонду досліджень
України
1. Національний фонд досліджень
України утворюється з метою
стимулювання фундаментальних та
прикладних наукових досліджень,
реалізації єдиної державної політики у
сфері наукової та науково-технічної
діяльності в межах його повноважень,
розвитку національного дослідницького
простору та його інтеграції до світового
дослідницького простору, розбудови
дослідницької інфраструктури в Україні
та її інтеграції до світової дослідницької
інфраструктури

Стаття 51. Види та напрями
грантової підтримки
Національного фонду
досліджень України
1. Національний фонд
досліджень України здійснює
такі види грантової
підтримки:
1) індивідуальний грант;
2) колективний грант;
3) інституційний грант.

Стаття 60. Участь державних наукових
установ, державних вищих навчальних
закладів у створенні господарських
товариств з метою використання об’єктів
права інтелектуальної власності
1. Державні наукові установи (крім
державних наукових установ обороннопромислового комплексу), державні
університети, академії, інститути мають
право бути засновниками та
співзасновниками господарських товариств
та беруть участь у формуванні статутного
капіталу такого господарського товариства
виключно шляхом внесення до нього
майнових прав інтелектуальної власності,
виключні майнові права на які
зберігаються за державною науковою
установою або державним університетом,
академією, інститутом.

Стаття 64. Набуття, охорона та захист
прав інтелектуальної власності
1. Набуття, охорона та захист прав
інтелектуальної власності на науковий
та науково-технічний (прикладний)
результат здійснюються відповідно до
законодавства.
У разі порушення права інтелектуальної
власності його захист здійснюється у
порядку, встановленому
адміністративним, цивільним і
кримінальним законодавством.

2. Передача майнових прав на об’єкти
права інтелектуальної власності, створені
за рахунок коштів державного бюджету,
та виплата винагороди творцям за
використання зазначених об’єктів
здійснюються у порядку,
встановленому Законом України "Про
державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій" щодо
передачі прав на технології, створені за
бюджетні кошти, та виплати винагороди
авторам технологій та (або) їх
складових.

