
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань науки і освіти 

14 березня 2018 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дозвольте розпочати засідання 

Комітету з питань науки та освіти. У нас на  порядку денному багато питань, 

наскільки я пам'ятаю, 13 питань. Чотирнадцять питань. Це "Різне" – 14-те. 

Також хочу сказати, що кворум у нас є, чотири народних депутата є. І перше 

питання воно, оскільки має відповідне резонанс, ми його поставили 

спеціально першим питанням. 

Ще раз хочу нагадати позицію комітету. Абсолютна відкритість, 

прозорість, ніяких штучних заборон на участь в роботі комітету. Як ми 

обіцяли, приймаючи за основу законопроект 7466, ми чітко пообіцяли, що всі 

зацікавлені сторони цього процесу будуть мати можливість приймати участь 

в роботі цієї робочій групі.  

Відповідний проект, шановні колеги народні депутати, у вас є. На цей  

час ми маємо 61 особу. Далі. У нас є ще додаткове звернення, це сьогодні на 

електронну пошту комітету надійшли листи від Індустріального 

Телевізійного Комітету, Національної ради з питань телебачення та 

радіомовлення та державної організації "Українське агентство авторських і 

суміжних прав" щодо включення їх представників до складу робочої групи з 

доопрацювання проекту закону України 7466. 

Тому ці пропозиції відповідні є. Я думаю, що  нам немає ніякого сенсу 

штучно забороняти комусь приймати участь в робочій групі. Єдине, і ми 

розпочнемо роботу робочої групи  з завтрашнього дня в перервах, тобто там, 

де пленарний тиждень –  з 14 до 16, там, де непленарний тиждень, робочі дні, 

то буде з 14 до 18 години. Таким чином ми повинні відпрацювати це.  

Також хочу зауважити, що в склад робочої групи увійшли всі народні 

депутати, які при розгляді цього законопроекту заявили про бажання 
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прийняти в ньому участь. Тому абсолютно всі народні депутати тут у нас 

також представлені.  

І єдине, про що я хочу сказати, що у нас є контрольна дата. Я не знаю, 

встигнемо чи ні. Це вже буде залежати від роботи робочої групи. Але хочу 

сказати, є контрольна дата – це 10 квітня, коли або Україна приєднується до 

цього листа 301, або ми все-таки покажемо, що в Україні є сили і політичне 

бажання, і будь-яке бажання для того, щоб консолідуватись, один раз 

зробити чесний, прозорий, нормальний закон, який буде регулювати захист, в 

першу чергу захист, і повагу до авторських прав, до інтелектуальної 

власності. І це поверне довіру  в тому числі до інвесторів, які готові 

приходити на Україну, але вони повинні бути захищені відповідним законом. 

Шановні колеги, я звертаюсь до вас, чи є у вас зауваження до проекту 

рішення?  Володимир Михайлович, будь ласка. 

 

ЛИТВИН В.М. У мене не зауваження,  а технічні пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. 

 

ЛИТВИН В.М. Перше. У нас тут виходить два секретарі робочої групи.  

Це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я поясню. 

 

ЛИТВИН В.М. Це має пояснення, очевидно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зараз поясню, так. 

 

ЛИТВИН В.М. І друге. Це встановити, що у випадку неможливості 

приймати участь у засіданнях робочої групи народні депутати члени робочої 
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групи можуть уповноважити для участі в роботі одного з своїх помічників-

консультантів.  

Я подивився весь цей список, він дуже авторитетний, там є і 

помічники-консультанти, які запропоновані. Я вважаю, що це правильно. Але 

якщо ми оцю норму залишимо, то отут величезний  перелік депутатів, їх не 

буде,  а будуть ходити їхні помічники, причому будуть щодня мінятися нові. 

Я не заперечував би проти того, щоб вони були присутні, але просто для 

того, щоб поінформувати народного депутата про те, як відбувається 

засідання робочої групи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без права голосу. 

 

ЛИТВИН В.М.  Але брати участь у внесенні пропозицій, голосуванні і 

таке інше, мені бачиться це зайвим. Просив би підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Тобто ми за вашою пропозицією вносимо наступне зауваження, що 

можуть приходити помічники-консультанти, але без права голосування. Все. 

Це абсолютно нормально, я думаю. Але дуже важливо забезпечити 

відповідне представництво. Чому? Я дуже не хочу, щоб у нас ми 

демонстрували світу шоу під куполом. Ми повинні вийти під купол з 

абсолютно узгодженим проектом. Навіть, якщо деякі будуть розбіжності, 

о'кей, це буде цивілізована дискусія під куполом, а там далі народні депутати 

будуть визначати свою позицію шляхом голосування. І все. Але 

перетворювати це в маргінальне шоу точно не буде.  

Я задоволений тим, що комітет стає спільним майданчиком (доброго 

дня)  для цієї роботи. І тоді, якщо немає інших пропозицій, Тарас Дмитрович, 

Ірина Мирославівна… 

Слухаю вас.  
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_______________. Дякую. Міністерство культури. Ми б хотіли 

запропонувати до складу цієї робочої групи нашого заступника міністра 

Рибачука Юрія Анатолійовича.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що не буде тут зауважень  ніяких, хай 

працює. Але ще раз, у мене велике прохання до всіх, хто там буде 

працювати… 

 

_______________. Ми лист надіслали, просто ми так зрозуміли, що він 

ще… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вам обіцяю одне… Да, і я хотів пояснити, чому 

два… один мій помічник і  один від секретаріату. Я хочу сказати, що для 

мене дуже  важливо, щоб той, хто буде модерувати роботу робочої групи, 

була не заангажована людина. От я вважаю себе абсолютно не 

заангажованою людиною. Там будуть представники різних груп і різних 

поглядів. От хай вони дають аргументацію і далі голосують, дають 

аргументацію і голосують. Але модератор повинен забезпечити нормальну 

роботу. Оскільки народні депутати мають свої повноваження виконувати не 

тільки на території Києва. Тому запропонована така модель. Я о просто 

пояснюю, чому це так.  

О'кей, добре, з вашим зауваженням. Добре, домовились.  

Шановні колеги! Є тоді пропозиція проголосувати з урахуванням 

позиції Міністерства  культури, так?  

Будь ласка, давайте. 

 

ЖАЛДАК В.О. Олександр Володимирович, Жалдак Валерій, 

Мінекономрозвитку, Департамент інтелектуальної власності.  

Перше. Перепрошував Тітарчук Михайло Іванович, зараз нарада… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я знаю.  

 

ЖАЛДАК В.О. І так само просили включити до складу робочої групи 

представників наших західних партнерів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так вони є там.  

 

ЖАЛДАК В.О. Я ж просто… Перепрошую, не встиг ознайомитись. 

Хочу просто для протоколу зафіксувати, що пана Жакліна ……., 

представництво…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я, наскільки пам'ятаю, він в списку є.  

 

ЖАЛДАК В.О. Да, він є. І Джона …….. І так само ………., який… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, ми ж це з Михайлом Івановичем обговорили. І я 

зразу сказав, що… 

 

ЖАЛДАК В.О.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема проблем ніяких.  

Ми повинні зробити документ, який буде гармонізован з європейським 

законодавством, нам спільно працювати далі.  

Але ще раз, от хочу дуже попросити всіх членів робочої групи, давайте 

забудемо про власні інтереси і зробимо документ для України. Добре? Щоб 

там не лобіювались інтереси якихось конкретних осіб або груп, або компаній, 

а повинен бути документ, який буде працювати на Україну і на українців. 

Все, домовились.  

Я ще раз, от хочу просто попередити, якщо робота робочої групи буде 

неконструктивна, це закінчиться просто тим, що в кулуарний спосіб буде 
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зроблений документ, який буде винесений. Тому тільки конструктив, без 

наїздів, без персоніфікації дійових осіб. 

Добре, голосуємо з зауваженнями Володимира Михайловича, і 

першим, і другим. Хто – за, прошу проголосувати. 4 – 0. Рішення прийнято.  

І давайте звикати до того, що кулуарних рішень не буде, будуть 

рішення тільки відкриті. Тому ще раз от хочу всім нагадати, от не потрібно 

там за комітетом десь домовлятись і так далі. Отут от на спільному 

майданчику буде іти ця робота, ніхто ні з ким домовлятись не буде. І не вірте 

ні в які обіцянки, що там хтось повирішує якісь питання.  

Все, дякую колегам за прийняття цього зваженого рішення.  

Переходимо до наступного. Про внесення змін до складу робочої групи 

з підготовки комплексного проекту Закону України "Про внесення змін до 

Закону України "Про вищу освіту". Я дуже коротко.  

Шановні колеги, я, по-перше, хочу подякувати всім членам робочої 

групи. Хочу подякувати  секретаріату, хочу подякувати  Міністерству освіти 

і науки України. Іде абсолютно конструктивна робота, абсолютно 

конструктивна робота. Може щось подобається – ні, але ви бачите, після 

кожної робочої групи ми обов'язково даємо коротку інформацію, пост в 

соцмережі для того, щоб люди бачили, що, які питання обговорюються, як 

обговорюються, які приймаються рішення. Іноді приймаються рішення, які і 

мені можуть не подобатись, але ми крок за кроком ідемо до цього. Єдине, що 

там будуть пропозиції, може, оскільки фінансовий блок, якщо у нас буде 

займати більше часу ніж ми думаємо, тоді буде пропозиція відповідно може 

виокремити систему управління окрема і це подавати в якості законопроекту.  

Добре.  Це питання буде вирішено.  

Шановні колеги, там є проект відповідний щодо другого питання. Я 

думаю, це технічне питання. Голосуємо, Володимир Михайлович, чи є 

зауваження? По другому питанню, там внесення змін в робочу групу.  

Хто – за? Рішення прийнято. Дякую.  
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Третє питання. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

про освіту щодо уточнення деяких положень (реєстраційний 8046-2 від 

02.03.2018), народний депутат Вілкул.  

Оскільки Олександра Юрійовича немає, є його відповідна заява, що він 

просить не розглядати це питання. Я так, секретаріат?  

 

 _______________.  Він просить розглянути без його участі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Дмитрович, ви співдоповідач. Будемо 

розглядати?  

 

_______________. Справа в тому, що ми не можемо внести 

законопроект 8046, бо є альтернативний. Їх треба разом вносити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Михайлович. Добре. Добре. Розглядаємо.  

Від комітету, да, народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь.  

Будь ласка.  

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Олександр Володимировичу, пане заступнику міністра, 

шановні колеги, колеги по комітету, до вашої уваги проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо уточнення деяких 

положень (реєстрацій номер 8046-2). 

На початку хочу відразу сказати, що цей законопроект є 

альтернативним до законопроекту того ж автора, але № 8046, який наш 

комітет пропонував рекомендувати за основу. Тому відразу скажу, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але при умові, пам'ятаєте? 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Да, я пам'ятаю, за умови. Тому, звичайно… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 7153. 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Да. Тому, я вважаю, що присутність ініціатора чи 

суб'єкта подання була б доречною.  Але хочу зосередити увагу на таких 

параметрах, які є принципово важливими для нас, хто брав участь у 

підготовці цього законопроекту, хто брав участь у дискусіях і хто спостерігає 

за тими процесами, що стосуються виключно статті 7 Закону України "Про 

освіту".  

Зокрема, автор пропонує розширити права національних меншин 

України на навчання та вивчення рідної мови, зокрема, визначивши, що мови 

освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, а також, на його 

думку, потрібна мова корінного народу чи національних меншин України. 

Надати право особам, які належать до національних меншин України, на 

здобуття не лише дошкільної, а загальної середньої освіти поруч з 

державною мови відповідно національної меншини тощо, а також надати 

право приватним закладам освіти в якості мови освітнього процесу 

використовувати будь-яку мову без обмежень.  

Разом з тим пропоную вилучити з розділу ХІІ "Прикінцеві і перехідні 

положення" Закону України "Про освіту" слова "до 1 вересня 20-го року", 

тобто термін введення в дію мовних параметрів стосовно мови навчання. І 

так далі, і так далі, і так далі. Тут і стосовно відстані підвезення дітей до 

опорних закладів освіти тощо.  

Загалом хочу сказати, що автор не звертає увагу на те, що, крім всього 

іншого, вони подали відповідні документи до Конституційного Суду 

стосовно пояснень мовної статті. Автор забуває про те, що є рекомендації 

Венеційської комісії. Автор забуває про те, що є рекомендації стосовно 

відтермінування прийняття мовної статті в тому параметрі. І так далі, і так 

далі, і так далі. Тому є проект рішення. Є моя особиста думка. Є негативний 

висновок Міносвіти і так далі.  



9 

 

Я вважаю, що все-таки, якщо автор наполягає на принципових 

врахуваннях тих побажань, які запропоновані альтернативним до його ж 

законопроекту, документі, щоб вони були, власне, враховані, я вважаю, що 

треба все-таки за його участі. В такому випадку, в якому він пропонує, я 

вважаю, що цей документ треба відправити суб'єкту подання на 

доопрацювання. 

Таке ж аналогічне рішення прошу підтримати і членів нашого комітету. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Тарас Дмитрович. 

Шановні колеги, Володимир Михайлович, підтримуєте?  

Шановні колеги, тоді є пропозиція проголосувати, я думаю, що там… 

Але… (Шум у залі) Да, 8046, головний, це міністерський, тому зрозуміло, яка 

позиція.  

Але я просто ще раз хочу нагадати, що в п'ятницю був круглий стіл, 

Максим Віталійович, був круглий стіл. І хочу сказати, що, якщо це питання 

буде винесено під купол, я не впевнений, що буде позитивне голосування. 

Тому Міністерством освіти рекомендовано провести відповідну роботу, в 

тому числі і по фракціях, інакше це буде негаразд, коли комітет вирішить, а 

після цього ми отримаємо від'ємний результат, добре? Негативний результат. 

Абсолютно.  

Я просто попереджую, да, ви бачили різні позиції різних людей. Добре, 

є пропозиція проголосувати за проект рішення комітету.  

Хто – за? Проти? Рішення прийнято одноголосно. 

Йдемо далі. Четверте питання. Проект Закону про внесення до розділу 

VІ "Прикінцеві та Перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо 

підвищення державної підтримки Національної академії наук України та 

Національних галузевих академій наук) (реєстраційний 6198 від 14.03.2017). 

Народні депутати Вілкул, Колєсніков,  Павлов, Гальченко.  
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Шановні колеги, дивіться ситуація. Олександра Юрійовича немає як 

автора законопроекту. Іван Григорович запізнюється, я це знаю. Володимир 

Михайлович, ваша думка?  

У мене така пропозиція, дивіться, ми можемо обговорити, я  так 

розумію, наші колеги з Академії наук, так, спеціально прийшли. Просто 

зняти питання, це буде некоректно по відношенню до наших колег з Академії 

наук. Тоді ми можемо зробити так: обговорити з регламентом, наприклад, 15 

хвилин це питання, а після цього будемо визначати вже окремо.  Добре? 

Підходе такий варіант?  

Давайте послухаємо наших колег. Розпочнемо з Міністерства освіти і 

науки України. Тим більше це стосується питання імплементації Закону про 

наукову і науково-технічну діяльність, який ми приймали, наскільки я 

пам'ятаю, вже більше ніж рік тому. Тому дуже хочеться знати вашу позицію.  

Слово  надається заступнику міністра.  Віталій, будь ласка.  

 

СТРІХА М.В. Вельмишановний Олександр Володимирович, 

вельмишановні народні депутати! Позиція міністерства відображена в листі 

Володимира Ковтунця, який є тут в матеріалах. І Міністерство освіти і науки, 

зрозуміло, що підтримує запропонований проект рішення комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, Максим Віталійович.  

Ну от, бачите… Так. Я хочу надати слово тоді… Давайте ми тоді 

президентам галузевих академії наук надамо слово.  

Цимбалюк Віталій Іванови є? Президент Національної академії. 

 

ЦИМБАЛЮК В.І. Підтримуємо. Якщо не буде ніякої підтримки, 

загубимо науку і ніколи її… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, сідайте. І головне, під мікрофон.  
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А у мене питання до вас. Я, наскільки знаю, вже наприкінці, коли 

приймався бюджет, наскільки я пам'ятаю, там Прем'єр-міністр України 

сказав, що Академія медичних наук там додали ті кошти, які ви просили. Це 

правда чи ні?  

 

ЦИМБАЛЮК В.І. Додали. Але додали, це компенсація за те 

підвищення заробітної плати, яке було. Оце єдине. А більше… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки по цій статі, так?  А яку суму?  

 

ЦИМБАЛЮК В.І. Не скажу точно, но фінансування Академії наук в 

межах, якщо по науці взяти, 25-26 відсотків від тої потреби, яка повинна  

бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто не пам'ятаєте. Я просто пам'ятаю, там сума 

десь близько 700 мільйонів гривень. Чи я помиляюся? Менше, по факту? Все, 

добре, добре. 

Йдемо далі. Тихий Володимир Павлович, віце-президент Національної 

академії правових наук України, будь ласка. 

 

ТИХИЙ В.П. Президія Академії правовий наук підтримує цей 

законопроект.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України.  

 

ЛУГОВИЙ В.І. НАПН України також є лист, я можу це усно 

підтвердити, що ми підтримуємо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Підтримуєте? Дякуємо. 

Яковлев Микола Іванович, перший віце-президент Національної 

академії мистецтв України. 

 

ЯКОВЛЕВ М.І. Академія мистецтв підтримує даний документ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді представнику Міністерства культури, зразу, 

щоб…  

 

_______________. Звичайно ми підтримуємо Академію мистецтв. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так це ж дуже важливо, ви ж на Кабміні будете 

виступати і говорити про те, що ви підтримуєте. 

Ви розумієте, при всіх наших відносинах з Міністерством фінансів я 

вам скажу таку річ, от особисто, є міністри профільні і моя позиція така: в 

першу чергу, профільні міністри повинні стояти не на позиції Мінфіну, а на 

позиціях галузі, яку вони представляють. Це моя така позиція. Це є дуже 

важливим. 

Якщо ми будемо  враховувати позиції Міністерства фінансів, ніколи ми 

не отримаємо преференцій. Проблема не в коштах, проблема в тих 

пріоритетах, які є у держави. Коли держава зрозуміє дуже просту річ, що 

фінансування науки і освіти   напряму пов'язана з відтоком молодих людей з 

території України, тоді зрозуміють, що фінансувати освіту просто потрібно 

хочу б для того, щоб зрозуміти, що освіти якраз те місце, де затримуються 

молоді люди.  

Якщо ми хочемо капіталізацію України без людей, то іншого шляху 

просто немає. Тому тільки комітету стояти і боротися за це, слухайте, у нас 

сім членів комітету з яких, ви бачте, скільки зараз тут знаходиться.  
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Я дуже прошу, я звертаюсь через вас, Максим Віталійович, і вам, і вам 

передавайте міністрам, що від їх позиції на Кабміні, це не Совєт Міністров, а 

це Кабінет Міністрів, де кожен член уряду має право на свою точку зору і на 

захист своєї галузі. Дякуємо за вашу позицію. 

Широков Анатолій Іванович, президент профспілки працівників 

Національної академії наук України.  

 

ШИРОКОВ А.І. Шановні члени комітету! Шановні колеги! 

Національна академія і профспілка працівників НАН України, безумовно, 

підтримує цей законопроект. Недивлячись на авторство, я хочу сказати, що 

цей йде в розвиток рішень нашого комітету. Пам'ятаєте, два роки комітет 

вимагає хоча б 0,5 відсотків від ВВП, нічого поки немає. Не реалізувавши цю 

норму, ми не зможемо приступити до 36, у нас наступним буде питання, 

престижність і оплата праці науковців, це безглуздо. 

До речі, в рік столичного ювілею НАН України багато інститутів 

працюють в режимі неповного робочого часу. Мінус по фонду заробітної 

плати для роботи в режимі повної зайнятості – 300 мільйонів гривень. Оце 

такий ювілей.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, дивіться, у нас було попереднє питання, яке ми 

розглядали, на жаль, ми не проголосували його після виступу ректора 

Київського політехнічного інституту імені Сікорського Михайла Захаровича 

Згуровського. Якраз там була запропонована відповідна модель, якраз до 

того, про що говорив Прем'єр-міністр на засіданні Національної ради з 

питань науки і технологій. Так от, ще раз я тут звертаюсь, ми зараз будемо 

голосувати, але ще раз хочу звернутись до колег, до президентів, віце-

президентів галузевих і Національної академії наук України. Давайте ми 

підготуємо разом з Київським політехом, який має відповідні напрацювання, 
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не тільки теоретичні, там є гарна модель. Більше того, під цю модель можна 

побудувати відповідну інфраструктуру взагалі по Україні, що є дуже 

важливим, бо проблема міграції є не тільки молоді з України, а є просто 

проблема міграції того, що залишаються регіони без людського капіталу. І 

коли прийдуть туди інвестиції, то з ким вони будуть працювати?  А якщо ми 

зруйнуємо інфраструктуру: технікуми, коледжі, ПТУ і університети – то 

взагалі все, це просто буде пустеля. 

Тому я ще раз звертаюсь, використовуючи цю нагоду, подивіться ці 

матеріали. На жаль, практично нікого з галузевих академій наук на виступі 

Михайла Захаровича не було, а це є дуже важливим. У мене прохання, 

давайте ми домовимось, протягом місяця опрацювати разом з Київським 

політехом модель і подати її на наступне засідання Національної ради з 

питань науки і технологій. Максим Віталійович, я можу вас попросити, щоб 

міністерство скоординувало оцю частину роботи? Інакше ми кожний раз 

будемо приймати рішення… Я знаю, що Володимир Михайлович скаже. Ми 

кожний раз будемо приймати рішення, а після прийняття цих рішень ніхто на 

них не буде реагувати. Тому давайте вийдемо з цим конструктивом, і тоді 

буде зрозуміло, як ми далі будемо рухатись. Добре? Домовились?  

Шановні колеги народні депутати, обговорюємо чи… Володимир 

Михайлович, будь ласка.  

Володимир Михайлович Литвин. Будь ласка.  

 

ЛИТВИН В.М.  Я, щоб дати оцінку тому, що відбувається. Рассела 

роботу назву "Практика и теория большевизма", там є у нього така цитата 

цікава: "Несмотря на внешний успех, внутренний крах развивается по 

неизбежным этапам Этапы, которые можно было бы в предостаточной 

проницательности предвидеть с самого начала. В принципах большевизма 

больше желание разрушить старое зло, чем создать новое добро. Именно по 

этой причине успехи в разрушении гораздо большие, чем в созидании. 

Страсть к разрушению вдохновляется ненавистью".  
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Я думаю, що ці можна слова було б вивісити, переклавши українською 

мовою… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

 

ЛИТВИН В.М.    Да, да, щоб не звинуватили.  

До речі, він написав це після відвідання і розмови зі Сталіним. Хоча 

просив зразу не публікувати роботу.  

Ми ж закон же прийняли, там чітко визначив відсоток, да. Потім його 

поламали, але прозвітували на всіх етапах, що шалені реформи крокують 

країною. Ну, як і в освіті, в охороні здоров'я, пенсійні і таке інше.  

Тому я підтримую цей закон з однім уточненням. 2018 рік треба просто 

вилучити або переформулювати: "при внесенні змін до бюджету врахувати 

не менше 1 відсотка", оскільки вже ж потяг пішов. А все інше залишити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Тарас Дмитрович, будь ласка.   

 

КРЕМІН Т.Д. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Мирославівна?  

Голосуємо. Хто – за? Проти? Рішення прийнято. 

Ідемо далі. Але, шановні колеги, ще раз звертаюсь. Ви бачили наше 

голосування? Прошу, використовуючи те, що у нас є дуже поважний віце-

президент Київського політеху, будь ласка, давайте зробимо цю роботу, це ж 

в  ваших руках. Комітет за вас це не зробить, і міністерство це не може 

зробити. Вам потрібно створити свою невеличку робочу групу і 

відпрацювати модель, прийняти її. І я вам тоді… Просто ми забезпечимо  

лобіювання вашої моделі, щоб вона дійшла до  Прем'єр-міністра,  щоб її 
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взяли за основу і тоді, як він і обіцяв,  під це буде відповідне йти 

фінансування, яке може збільшитись і в два, і в в три рази. 

От ще раз, я просто до вас звертаюсь. Інакше от в тій позиції, в якій ми 

знаходимось, ми бачимо, так? Ми голосуємо, щось робимо і так далі, і це 

навіть не  доходить до купола. Чому? Тому що далі Мінфін пише, коштів 

нема. І це означає, що воно не виноситься, бо Андрій Володимирович не буде  

виносити, бо це голосування вносить відповідні зміни.  

Тому ще раз звертаюсь. Давайте підемо таким шляхом, це ж можна 

зробити. Ми спеціально на комітет запросили… Я ще раз дякую, Михайлу 

Захаровичу, це велику роботу він зробив разом з вами, з вашим колективом. 

Домовились?   

Будь ласка. 

 

______________. Два слова буквально. Дякую, Олександре 

Володимировичу. 

Хочу поінформувати, що у вівторок, з 10 години намічений візит  

Прем'єр-міністра до КПІ, де саме буде знову Михайло Захарович виступати і 

показувати  ту  модель. І за участі наших  партнерів: представників бізнесу, 

промисловості, інвестицій… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От гарно, що вони літали, разом з  Прем'єр-міністром 

літали в Прибалтику. 

 

_______________. Тому відкрита аудиторія, у вівторок, 10 година, 

запрошую в КПІ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли це буде? 

 

_______________. Вівторок, 10 година.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний вівторок? 

 

_______________. Наступний вівторок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Так от зараз якраз і є ця можливість 

виходити спільно, розмовляти і робити цю модель.  

Яка виборча кампанія? Володимир Михайлович, слухайте, ми ж 

розуміємо, один одного лякає і… Якраз якщо будуть перевибори, то тоді 

давайте забудемо на рік як мінімум про взагалі щось буде змінюватись. Ми ж 

все це розуміємо.  

Добре. Ідемо далі.  П'яте питання. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо 

уточнення деяких положень) (реєстраційний номер 4349). Кириленко, 

Співаковський, Скрипник, Кремінь, Литвин, Поплавський.  

 

 _______________. Пропозиція повністю погоджена з усіма учасниками 

обговорення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………., я все це розумію. Але, якщо немає головного 

доповідача, значить ми це питання, це питання, да, передвигаємо або 

знімаємо.  

Шосте питання. Проект закону… Ну, послухайте, ми робимо це під 

стенограму. Шосте. Проект… І Олексія Олексійовича немає, так. Також є 

питання. Шосте передвигаємо.  

Сьоме. Проект Закону про створення та виробництво озброєння 

військової спеціальної техніки. Також Кириленка немає.  
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 _______________. Є представник. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви готові? Добре. Давайте. Сьоме питання. Проект 

Закону про створення та виробництво озброєння військової спеціальної 

техніки (реєстраційний 7389) (від 12.12.2017) Кабінет Міністрів України.  

Будь ласка, представник уряду.  

 

БРОВЧЕНКО Ю.П. Заступник міністра економічного розвитку і 

торгівлі Юрій Бровченко.  

Проект закону розроблено з метою створення умов для виведення 

вітчизняного оборонного промислового комплексу на новий рівень. Ми 

сьогодні розуміємо, що в законодавстві в сфері оборонно-промислового 

комплексу регламентується застарілими часів Радянського Союзу окремими 

нормами, і потребує відповідного врегулювання. Відповідно було це питання 

розглянуто на Раді нацбезпеки і оборони. Ми довготривалий час шли до 

цього проекту. Внесли його у Верховну Раду. І так само на сьогодні 

зазначеним проектом закону визначаються організаційно-правові основи, 

провадження діяльності пов'язаної з створенням, виробництвом та 

забезпеченням стадії життєвого циклу, озброєння, поняття державної 

військово-промислової політики. Питання оборонно-промислового 

комплексу як сукупності суб'єктів, що беруть участь в усіх стадіях життєвого 

циклу озброєння військової і спеціальної техніки, повноважень Кабінету 

Міністрів та державних органів в цій сфері, правовий режим озброєння, 

військової та спеціальної техніки.  

Прийняття зазначеного закону дозволить максимально забезпечити як 

потреби Збройних Сил, так і в цілому дасть новий поштовх для професійного 

розвитку як підприємств приватного, так і державного сектору, і врегулює 

питання, дасть можливість розвитку… дасть нормальну можливість 
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розвиватися як приватному, так і державному сектору економіки в сфері 

оборонно-промислового комплексу.  

Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Слово надається Стрісі Максиму Віталійовичу, заступнику міністра 

освіти і науки України. Будь ласка. 

 

СТРІХА М.В. Міністерство освіти і науки підтримує даний 

законопроект і вважає, що справді його ухвалення багато чого тут унормує, 

спростить і зі свого боку полегшить можливості для наших наукових установ 

і закладів вищої освіти працювати для розробки нових видів озброєння.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Максим Віталійович.  

Сотников Олександр Васильович, провідний науковий співробітник 

сектору спеціальних робіт науково-організаційного відділу Президії НАН 

України. Будь ласка.  

 

СОТНИКОВ О.В. Дякую.  

Національна академія наук розглянула проект закону і вважає, що в 

ньому як клас відсутні наукові дослідження і науково-дослідні роботи. А це, 

на наш погляд, вплине на якість створеного озброєння та і взагалі створення 

озброєння і систем без науковців навряд чи можливе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ваша пропозиція. 

 

СОТНИКОВ О.В. Тому ми надали експертний висновок, в якому 

вказали на деякі положення, які потрібно врахувати при розгляді цього 

закону. 

 



20 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді питання. Ви вважаєте, між першим-другим 

читанням можна доопрацювати відповідно? Ваша точка зору. 

 

СОТНИКОВ О.В. Доопрацювати можна і на першому читанні. Якщо 

комітет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, зрозуміло. Дякуємо. 

Тихий Володимир Павлович, віце-президент Національної академії 

правових наук України. Будь ласка. 

 

ТИХИЙ В.П. Ми дали багато зауважень. І добре, що в самому проекті 

рішення відмічено в  пункті другому, що ці зауваження повинні розглянути 

відповідний Комітет з питань національної безпеки і оборони. Ми 

підтримуємо цей  закон, підтримуємо рішення, проект цього рішення. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.      

Шановні колеги члени комітету, ви бачили проект рішення, він 

абсолютно зрозумілий: прийняти за основу, направити Комітету з питань 

національної безпеки, і далі між першим і другим читанням його можна 

доопрацювати. Будемо обговорювати чи проголосуємо? 

Тарас Дмитрович Кремінь, народний депутат України. Будь ласка. 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Шановні колеги, я від себе особисто хотів би 

подякувати колегам, які брали участь в розробці цього документу. Не часто 

трапляється так, що Комітет з питань освіти і науки залучає до такої роботи в 

частині експертів. Не так часто виступають і науковці і, зрештою, Велика 

академія наук до збільшення боєздатності Збройних Сил України, питання, 

пов'язані з мілітаризацією, демілітаризацією, багатьма іншими справами. Я 

вважаю, що невеликі, але приклади поєднання академічної науки із 
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військово-промисловим комплексом сьогодні мають конкретні  результати. 

Сьогодні було вже згадано про КПІ.  

Але не варто забувати і про величезні наукові школи, про інститути, які 

мають всесвітнє визнання, але, на превеликий жаль? не мають тих 

масштабних замовлень з боку державних підприємств чи бодай 

"Укроборонпрому". Разом із тим є величезна кількість підприємств, які 

знаходяться  в  структурі "Укроборонпрому", які так само потребують 

підтримки  з боку наукового середовища. Є молоді спеціалісти, які готові 

працювати над втіленням своїх проектів, але немає тих обсягів фінансування, 

які зможуть підвищити боєздатність Збройних Сил в період, коли триває 

російська агресія. 

Тому я хочу подякувати і за підтримку моїм колегам. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо. 

Володимир Михайлович? Ірина Мирославівна?  

Голосуємо. Хто за проект рішення комітету, прошу проголосувати. 

Рішення прийнято. 

Йдемо далі.  Восьме питання. Проект Закону  про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо уточнення ставки податку на доходи 

фізичних осіб для суб'єктів наукової, науково-технічної діяльності) 

(рєстраційний 4398 від 12.04.2016). Народний депутат Мураєв Євген 

Володимирович є? Немає. Шановні колеги, ну, давайте тоді це питання 

розглянемо в інший час, коли Євгеній Володимирович буде мати можливість 

прийти. Дякую.  

Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти (протокол 16) "Про законодавче 

забезпечення діяльності в Антарктиці". Доповідач – Кириленко Іван 

Григорович.  

Ну, ми тоді це питання… 
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СТРІХА М.В. Я готовий доповісти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви готові? Давайте. Давайте. Якщо можна, давайте.  

 

СТРІХА М.В. Дуже коротко. Ви знаєте, що був ухвалений окремий 

свого часу Закон про антарктичну діяльність, який було заветовано ще 

Президентом Ющенком. І він декілька разів з'являвся знову.  

Зараз, ви знаєте, що з'явилося нове активне керівництво Антарктичного 

центру. До речі, я хочу повідомити, що в результаті проведеної прозорої 

тендерної процедури цього року, послуги було закуплено на 10 мільйонів 

дешевше. І в результаті аналіз, який був проведений, показав, що частина 

того, що стосується антарктичної діяльності, фактично регулюється 

міжнародними зобов'язаннями України. А частину доцільно регулювати, не 

створюючи окремого Закону про антарктичну діяльність, але вносячи зміни 

до трудового законодавства, оскільки справді є великі проблеми, пов'язані з 

реабілітацією полярників, з їхнім окремим статусом. Чим, очевидно, ми і 

займемося спільно з Міністерством соціальної політики, і такий 

законопроект буде внесено на розгляд комітету. Зараз відтак міністерство 

цілком підтримує проект рішення…   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Втрату чинності, так, цього пункту?  

 

СТРІХА М.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Шановні колеги, є сенс проголосувати, зрозуміла позиція. Хто за 

проект рішення комітету, прошу проголосувати. Рішення прийнято.  

Йдемо далі. Одинадцяте питання… 
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О! Іван Григорович, ну ви просто от… Є відчуття, що ви стояли і 

чекали, поки… Давайте так, щоб не ламати, ми зараз пройдемось дуже 

швидко.  

Одинадцяте. Про прийняття рішення комітету про досвід Національно-

технічного університету "Київський політехнічний інститут імені 

Сікорського" щодо моделі нового типу взаємодії освіти, науки і бізнесу для 

розвитку інноваційного виробництва та створення конкурентоспроможної 

економіки України. 

Шановні колеги! Михайло Захарович абсолютно прозоро, публічно 

виступив. Більше того, є відео відповідне, є відповідна стенограма і так далі, 

але, на жаль, не всі народні депутати мали можливість це дослухати. Але є 

пропозиція підтримати той проект рішення, який був. Немає зауважень тут? І 

я вже сказав про те, що і рекомендувати якраз КПІ разом з галузевими 

академіями зустрітись, створити робочу групу і дійсно надати власну модель. 

А, враховуючи те, що на наступний день після засідання цього комітету 

Михайло Захарович з Прем'єр-міністром разом літали в Прибалтику і так 

далі, були в технічному відповідному університеті, мали відповідні розмови, 

то я думаю, що якраз такі особисті зустрічі вони дають нову якість. 

Тому є пропозиція проголосувати. Хто – за? Проти? Все, рішення 

прийнято. Цце є важливим.  

Наступне. Про схвалення резолюції круглого столу на тему: 

"Інституційне забезпечення національної системи кваліфікацій: стан, 

проблеми та шляхи вирішення". Тарас Дмитрович Кремінь доповідає, голова 

підкомітету, народний депутат України. Будь ласка. 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Шановні колеги, минулої п'ятниці ми провели  

засідання круглого столу, де розглянули питання інституційного 

забезпечення Національної системи кваліфікацій: стан, проблеми їх 

вирішення. 
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Як мені здалося, була злагоджена позиція, ми розглянули основні 

позиції, в тому числі які несли викличний характер. Цілком ми 

сформулювали відповідні висновки цього засідання, які, я думаю, не 

потребують додаткового обговорення. Тому прошу підтримати резолюцію 

нашого круглого столу і підтримати її позитивно.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Шановні колеги, є необхідність обговорювати це, Іван Григорович? 

Немає. Хто – за, прошу проголосувати. Рішення прийнято.  Дякую.  

Далі. Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань науки і 

освіти на період восьмої сесії восьмого скликання. Це стосується якраз 

виїзних засідань, там Суми у нас і Полтава дуже просили, і нам необхідно, ми 

взагалі не планували в цьому під час цього півріччя цю роботу. Тому я прошу 

підтримати ці внесення змін. А там будемо вже визначатися, хто з народних 

депутатів членів комітету зможе бути. Але ще раз запрошую вас, виїзди дуже 

важливі для людей. Люди повинні бачити народних депутатів, на мій погляд, 

не тільки тут, а ще і бачити на місцях. Тим більше, що в Полтаві нас чекають 

гострі дискусії навколо вищої освіти, навколо дуже багатьох питань, які там є 

і так далі.  

Тому я ще раз запрошую народних депутатів. Я точно поїду, ну а, як-то 

кажуть, народні депутати вони вільні люди, тільки під час голосувань 

виборів у них є проблема, а так взагалі. Тому запрошую.  

Хто за те, щоб внести ці  зміни в план роботи, прошу проголосувати. 

Хто – за? Проти? Дякую. Рішення прийнято. 

Далі. Ще важлива річ, шановні колеги, інформація щодо навчальної 

поїздки народних депутатів України до Вільнюса. Я отримав просто 

буквально сьогодні листа від свого колеги, з яким ми зустрічалися у голови 

Херсонського обладміністрації, вони там працюють по інвестиційних 

проектах. І зараз вони направили листа до пані Гопко щодо того, що якраз є 
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можливість в Вільнюсі з 26 по 30 березня якраз обговорити питання: наука, 

освіта, гуманітарні питання і так далі.  

Я хочу запитати, хто з колег народних депутатів готовий поїхати. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Це не пленарний?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не пленарний тиждень.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо через Гопко, то повинно бути відрядження. 

Повинно. Я думаю, що ми якраз наш комітет не спекулює.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Скільки чоловік? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну там, я, наскільки пам'ятаю, 7 чи 9 людей.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я точно не поїду, но у мене заплановано  цей 

тиждень, абсолютно. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я в Херсоні, я в Херсоні. У мене 28 березня, ви ж 

знаєте, так, я точно буду в Херсоні.  

 

_______________.  (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тролі. Тролірованіє пішло з приводу виборів 

дострокових.  

Добре. Подумайте. Добре?  Просто тут важлива позиція, щоб комітет 

підтримав, наприклад, кандидатуру Іванова або Петрова, або Сидорова. Для 

чого? Щоб пані Гопко знала. Бо далі розпочинається… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви поїдете? Супер! Значить давайте тоді 

рекомендувати Івана Григоровича до  складу цієї делегації. Це буде рішення 

комітету, а не, наприклад, там особисто рішення…  

Хто за те, щоб рекомендувати Івана Григоровича  в цю делегацію? Хто 

- за?  

 

_______________. А працівникам секретаріату можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там тільки народні депутати. Тільки. Виключно.  

..…, дай мені цей лист. Де він? Я просто зачитаю. 

"Міжнародний республіканський інститут висловлює вам свою повагу. 

Інформую, що в рамках продовження реалізації програми міжпарламентської  

співпраці між Україною та Литвою ми раді запросити на чергову навчальну 

поїздку до Вільнюса, яка відбудеться 26-30 березня 2018 року, 12 народних 

депутатів України". Борис Григорович, звертаю увагу. "Які демонструють 

відданість процесу європейської інтеграції держави". 

Іван Григорович абсолютно демонструє відданість європейській 

інтеграції. 

"Загальною темою навчальної поїздки"… Шановні колеги,  дослухайте! 

Ми можемо і двох рекомендувати. "Загальною темою навчальної поїздки 

буде досвід Сейму Литовської Республіки в контексті євроінтеграції країни. 

Особлива увага буде приділена темам гуманітарної сфери: соціальна 
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політика, охорона здоров'я, освіта і наука, культура. З огляду  на це при 

відборі кандидатів для поїздки перевага  буде надаватись народним 

депутатам, які працюють у відповідних сферах". Заявка на участь в поїздці і 

так далі, до 15 березня.  

Тому я, знаючи позицію пані Гопко, хочу просто наголосити, що це 

було рішення комітету, кого ми рекомендуємо. І якщо, наприклад, вони нас 

будуть викреслювати, то тоді буде зрозуміло, що це позиція до.   

Іван Григорович –  раз. Тарас Дмитрович? Якщо хочете, ми можемо 

рекомендувати. Ну, послухайте… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дві кандидатури: Іван Григорович… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, я чесно скажу, я, на жаль… Якщо б я знав це 

раніше, я би просто не запланував там роботу в Херсоні. Ну, на жаль. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, тим більше. Тим більше.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ні. Ну, просто, я скажу, там на 27-е заплановано 

публічний звіт, річний звіт голови Херсонської обладміністрації. Буде 

півтори тисячі людей. Ну, я просто пообіцяв там бути. Плюс, там програма 

по USAID. Все! Добре.  

Голосуємо. Хто – за? Прошу. Проти.  
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Далі. Ми з директорами шкіл всі, Херсона, там зустрічаємся, дуже 

важлива зустріч. Приїзд Шарова до нас. Круглий стіл з питань педагогічної… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та це таке.   

КИРИЛЕНКО І.Г.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, Іван Григорович! 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поняв.  

Поїхали далі. Тоді… Питання, да. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо 

уточнення деяких положень) (реєстраційний 4349 від 31.03.2016 року). 

Доповідач – Кириленко Іван Григорович, автор законопроекту. Будь ласка.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  …після першого розгляду була створена робоча 

група. І на сьогодні пропонується на затвердження узгоджені пропозиції.  

Врегулюються деякі питання у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, які були не узгоджені, не збалансовані або відсутні в чинному 

законі. Зокрема, ще раз повторюсь, бо ми вже декілька раз це повторювали. 

Поняття докторант, вчена рада, наукові відрядження, уточнення порядку 

обрання дійсних членів національних академій наук, окремих положень щодо 

наукових відряджень, здійснення членами науково-педагогічної діяльності, 

рівня заробітної плати науковців тощо.  

Зауваження Головного науково-експертного управління Апарату до 

першого читання стосувалися лише питань пенсійного забезпечення, які 

врегульовані пенсійною реформою, тому ці питання у нас, як кажуть, зняті. 
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Ключове питання, яке було відзначено всім членами  робочої групи, це 

необхідність врегулювання питання визначення рівня заробітної плати 

науковців, насамперед до чого він має бути прив'язаний.  

До чого дійшла робоча група. Встановлена законом норма технічно є 

складною для виконання через неможливість передбачити наперед її 

величину, а саме заробітну плату промисловість. Вона безперервно зараз 

зростає, слава Богу, змінюється щомісячно. Тому це прогнозувати важко і 

щомісячно переглядати заробітну плату в такій сфері, звичайно, це сьогодні 

складнувато.  

Зараз діюча норма. Держава гарантує встановлення окладів, ставок, 

виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового 

співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати 

промисловості, ще раз нагадую.   

Варіанти, які розглянули, вносимо вам таку пропозицію. Встановлюємо 

на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого 

встановлений на 1 січня календарного року. Ми вже дискутували на цю тему, 

у нас були і спори в комітеті, і навіть дуже далеко, глибоко заходили ці 

спори. Ну, але раз така норма вже загальноприйнята – прожитковий мінімум, 

тоді пропонується саме прожитковий мінімум встановити і тут. І він дуже 

коректно буде лягати, як кажуть, в тіло закону і бюджету, бо подвійна 

заробітна плата промисловості 18646 на кінець грудня і продовжує зростати. 

А на 01.01. прожитковий мінімум… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Да, прожитковий мінімум, якщо ми введемо норму 

відповідну, то у нас заробітна плата може становити, якщо ми 11 вводимо 

прожиткових мінімумів, у нас заробітна плата становитиме 19382. 18646 – 

грудень, вже заробітна плата набагато вища, не 18646, ми знаємо це. Ми 

пропонуємо 19382. Це практично повна відповідність чинній нормі закону, 
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яка не потребує додаткових асигнувань, а лише встановлює показник, який 

легко спрогнозувати і визначити в проекті бюджету.  

Тому пропонується підтримати ці поправки, які ми зробили. Більшість 

з них носить уточнюючий такий характер, скажем так. Ну, те, що випустили, 

дійсно випустили законні. Гналися за принциповими речами, але бес кроется 

в мелочах, ми пропустили норми і про обрання членів-кореспондентів, і 

дійсних академіків. Ну, дійсно, норми треба було повернути до тих, які були.  

Отже, пропонується ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді 

проект Закону про внесення змін до Закону про науку і науково-технічну 

діяльність (щодо уточнення деяких положень) за результатами  розгляду 

прийняти у другому читанні та в цілому.  

Загалом пропонується  врахувати чотири поправки, врахувати 

редакційно десять, частково  п'ять, і шістнадцять ….…, які просто не 

вписуються в тіло закону.  Оце така пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Уже ми дуже давно і довго працюємо. Ми вже,  

здається, все відшліфували все, що можна було, в цій частині.  Але 

продовжують вноситись зміни до цього закону, ви знаєте, "Прикінцеві 

положення" і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Два роки. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дякую. 

Хто? Максим Віталійович, будь ласка. 
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СТРІХА М.В. Вельмишановний Олександре Володимировичу! 

Вельмишановний Іване Григоровичу! Вельмишановні народні депутати! 

Міністерство, безумовно, підтримує фактично все, що тут є, цей закон 

очікуваний. Я б хотів би звернути увагу на дві дрібниці, які, як на мене, все-

таки потребують уточнення. 

Перше. В абзаці четвертому частини ХІІІ пропонується після слів 

"докторів наук" додати слова "та докторів філософії". Себто фактично ми 

припускаємо, що членів-кореспондентів Національної академії наук можна 

буде обирати не з кандидатів наук. Позиція міністерства була заявлена і 

раніше на робочій  групі. Сама ідеологія цього закону передбачає, що 

Національна  академія і національні галузеві академії є все-таки місцем, де 

зосереджена наукова еліта держави. У нас не є не перехідним отримання 

ступеня доктора наук. Якщо ми зберігаємо двоступеневу основу, то, здається, 

логічно для  Національної академії наук зберегти вимогу докторського 

ступеня для того, щоб  кандидувати в члени-кореспонденти Національної 

академії наук України. Це зауваження перше. 

Зауваження друге. Тут вноситься новела, яку в цілому слід всіляко  

підтримувати. Зараз регіональні наукові центри це стаття 25, створюють… 

Лишень  Національна академія, Міністерство освіти і науки, у нас успішно 

діє п'ять таких центрів, бувший, шостий, в тимчасово окупованому Криму. 

Тут пропонується надати можливість їхнього створення, так само галузевим 

академіям і відповідним центральним органам виконавчої влади. Очевидно, 

це дуже добре, бо, ну, чому б міністерству, скажімо, охорони здоров'я разом з 

Національною академією не створити такий центр. Але, щоб просто не 

виникло плутанини, щоб це не все називалося регіональні наукові центри, 

очевидно оте, що зараз пропонується створити, це, ну, доцільно якось 

трошки по інакшому назвати, скажімо, регіональні галузеві наукові центри, 

щоб було ясно, що є Північно-західний науковий центр Національної 

академії наук і Міністерство освіти і науки, є, скажімо, Північно-західний 
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медичний науковий центр Національної академії медичних наук і 

Міністерство охорони здоров'я. Себто суто редакційна правка.  

Нарешті, я скажу від себе, ну, власне, це позиція міністерства, ми 

підтримуємо те, що запропоновано в статті 36, на чому зупинився Олександр 

Григорович. 

Водночас я, ну, хочу…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Григорович. 

 

СТРІХА М.В. Ой, Господи, Іван Григорович. Вибачте, що я вже...  

Значить, водночас треба усвідомлювати, що ця норма дасть підстави, 

ну, окремим міністерствам, і вагомішим ніж Міністерство освіти і науки, 

вимагати вето, накладання вето на закон. Наскільки буде вплив нашого 

міністерства для того, щоб, ну, скажімо, відвести такі вимоги, я не знаю і 

боюся щось прогнозувати. Можливо, з цього погляду я б, даруйте, я не є 

політик, я не смію давати вам поради, але, можливо, я б цю статтю зараз би з 

огляду на те, що робота далі продовжується, ну, наразі не чіпав би, щоб не 

дати, не підвести під загрозу законопроект в цілому. Хоча я абсолютно 

підтримую те, що сказав Іван Григорович, це добра норма.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Іван Григорович.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Я почну з останнього. Все-таки ще раз давайте 

подивимось з 2020 року, це перше.  

По-друге. Друзі, якщо навіть цю цифру подивитися, 600 доларів 

заробітна плата. Ну. в світі вже такого жалюгідного, ніщенського немає.  

Ну, я не хочу повертатися знову до того, з чого повертався. В 

"Укрзалізниці" заробітна плата 24 мільйони у керівника. Річна заробітна 

плата. І це ж величезна структура. Це державна установа. Державна установа, 
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де держава повинна регулювати заробітну плату. НАК "Нафтогаз" –  ще 

більша. Зараз премії хлопці собі виписали таку, що мама не горюй, як той 

казав. Це теж державна виключно установа, яка нічого  не виробляє, нічого 

не добуває, нічого не транспортує.  

Друзі, це похідні речі. А на вістрі знаходиться наука. На вістрі. І це 

вістря сьогодні у нас тупе тупе. Їдуть люди, їдуть науковці, захистилися, 

їдуть в Польщу на заробітки, ягоди збирають за ці самі, як кажуть, нещасні 

500-600 доларів в місяць. Ну, ми втрачаємо вже все, що можна втратити. Ну, 

доколє це може бути? 

В першому читанні подвійна промисловість, вона через три місяці буде 

вища ніж те, що пропонується, ви це розумієте. Бо діватися нікуди 

монополістам, чи піднімати заробітну плату, чи потім кого вони наймуть на 

металургійні підприємства, на хімічні – кого вони наймуть, кого. За 

безплатно вже ніхто працювати не буде. Безвіз людям відкрив широку дорогу 

поїхати і працевлаштуватися. Я говорив на попередньому засіданні, в 

Угорщині за 1000 євро не знайдеш рядового будівельника. Рядового за 1000 

євро. Про що ми говоримо, друзі?  

Категорично прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  І друзі, ну треба виступати, коли будемо цей закон 

презентувати, я розумію, що друге читання, поправки, але все рівно брати 

слово, хто автори, і говорити за це в повний голос. Країна, яка втрачає 

науковий потенціал, втрачає молодий науковий потенціал,  вона втрачає все. 

Ну, ми переконуємо переконаних людей. Ми встановили жалюгідне з 2020-

го, до 2020-го хто тут залишиться. Це так ми граємося в піжмурки. Ну так, ну 

як діти. На уряді піднімайте питання, чого чекати 2020-го, вже нікому буде 

підвищувати.  

Я прошу підтримати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Я також підтримаю цю позицію. Це меседж. Одинадцять…  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Вибачте, пропозиції які попередні, я вважаю, що 

вони нормальні. Можна погодитись.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз. Я хочу підкреслити, Максим Віталійович, я 

не думаю, що ми повинні ховати цю норму. Чому? Тому що ми повинні або 

зафіксувати меседж на те, що талановита молодь повинна залишатися тут, в 

Україні. І дійсно, 600 доларів, ну послухайте, це просто, ну навіть смішна 

заробітна плата. Тому ставити цю норму абсолютно потрібно і не розносити.  

І той, хто буде говорити про те, що вето і так далі. Ну, послухайте, це 

фронт, це такий же фронт, як і всюди. Молодь повинна тут залишатись. От 

інша справа – зробити ситуацію в академіях наук, в університетах, де 

створення стартапу буде абсолютно нормальною річчю, оце є дуже 

важливим. Що коли молодим науковцям не потрібно іти до ректора або до 

заступника директора і чогось просити. І навіть, якщо вони знайшли кошти, 

виграли грант, а після цього вони повинні іти і кланятись головному 

бухгалтеру або директору інститута, або ректору, оце не є нормальним. І отут 

якраз ми повинні працювати.  

Тому, Іван Григорович, тільки через підвищення зарплати, а не 

створення відповідних умов, також це працювати не буде. Бо молода людина 

талановита вона хоче свободи. А коли… Я по собі це знаю. Коли я вигравав 

грант на 200 тисяч євро, а після цього я повинен був всі питання погоджувати 

з ректором. Всі питання погоджувати з головним бухгалтером. Ото можна 

купувати, це не можна купувати, оце ви можете їздити туди, те не можете. Ви 

отак конференцію повинні проводити по-іншому.  

Шановні колеги, я хочу просто ще раз зауважити, що якраз Закон "Про 

наукову і науково-технічну діяльність" повинен надати свободу не 
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директорам і ректорам, а повинен дати свободу молодим науковцям, які 

повинні мати законодавче право на те, щоб створювати стартапи, вести 

відповідну діяльність, отримувати гранти і не питати нікого про те як вони 

будуть витрачати. Є грантодавець, отам він повинен про це говорити.  

Тому я підтримую, і ми повинні підтримати цю редакцію з вашими 

зауваженнями.  

Але ще раз хочу сказати. Максим Віталійович, ну тут роль міністерства 

є дуже великою. Тут, до речі, знаходяться президенти академій наук 

галузевих, віце-президенти. Будь ласка, це також є проблема для всіх. Чому 

молодь їде? Бо вона не бачить перспектив свого розвитку тут.  

Шановні колеги, я…  Да. 

 

СТРІХА М.В. Я хотів би просто сказати, що міністерство абсолютно 

підтримує цю норму. І я бажаю цьому закону якомога швидше бути 

ухваленим. Ми справді мусимо усвідомлювати, що після того, от з приводу 

цієї статті будуть спробувати накласти вето, і ми тоді просимо підтримки 

спільно, щоб доводити, щоб цього вето не було.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз. Ми позицію міністра будемо абсолютно 

підтримувати. Якщо потрібно, ми готові прийти на уряд, і, як то кажуть, 

вербально підтримати позицію  міністра освіти і науки України щодо цього. 

Я думаю, що  питання, ну, всі позитивно налаштовані.  

А, добре, тоді, будь ласка. 

 

 _______________. Шановні колеги, я підтримаю зауваження Максима 

Віталійовича щодо докторів філософії. Значить, в сучасній інтерпретації ми 

просто це питання системно досліджували. Доктор філософії – це вчений-

початківець. Крапка.  Зрілий вчений – це постдоктор, наш аналог доктор 

наук. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

 

_______________. Да. Значить, в інтерпретації кого. Докторської ради 

Європейської асоціації університетів, якщо брати Європу, або ………….. 

американський, і асоціація американських університетів. Там 

постдокторантура, постдоктор …………, це вже зрілий вчений, який може, 

дійсно, бути в еліті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну ви підтримуєте? 

 

 _______________. Ні, я доктора філософії пропоную звідси прибрати. 

Це абсолютно нерівно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович, ваша позиція? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Тоді все. Ну підтримана. Підтримана ця позиція. 

Да. Да. Все. Тоді голосуємо.  

Шановні колеги, я пропоную, у нас ще… Будь ласка, ну молодим 

вченим ми не можемо. Ну все, останнє слово за вами. Давайте… 

 

 _______________. (Не чути)  

У мене є зауваження до рішення… (Не чути) ...проведеного конкурсу, 

мені здається, не треба уточнювати слово "кваліфікаційний". Тому що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почули. Юля, почули.  

Іван Григорович, голова робочої групи, Іван Григорович, будь ласка, 

ваша точка зору.  
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КИРИЛЕНКО І.Г.  Ну, дивіться, скільки проведено засідань і в тому 

числі за участю всіх експертів і громадських організацій. Знаєте, в чому 

недолік нашого законодавства? Ми виписуємо такі дрібниці, потім на ці 

дрібниці наколюємося, змушені потім вносити правки. Ми не даємо свободу 

нікому, ми зарегульовуємо так. Давайте спробуємо незарегулювавши, 

давайте спробуємо все-таки хай норма попрацює ця і подивимося, що з цього 

вийде.  

 

______________. Правильно. Але, на жаль, ваша пропозиція це 

звуження того, що є в законодавстві. Наразі написано "оприлюднення 

вимог". А те, що пропонується наразі… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Кваліфікаційні вимоги.  

 

______________. Дописати "кваліфікаційні", тобто звузити.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. "Кваліфікаційні вимоги" навпаки, це розширює 

можливості. Це… Дивіться. Якщо ми просто без "кваліфікаційні", ніяких 

немає вимог.  

 

______________. А ви знаєте, як пройшов перший… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. От я говорю, якщо не пишем "кваліфікаційні", це 

ніяких вимог немає, це ніяких. Можна трактувати, що ніяких немає. 

Кваліфікаційні… Я вважаю, що кваліфікаційні вимоги – це… А, якщо просто 

вимоги, це ніяких, красива людина.  

 

______________. Красива людина. Але Ідентифікаційний комітет 

……………… і вибрав красивих людей, до яких поки що немає претензій.    
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КИРИЛЕНКО І.Г. Ви в робочій групі чому не переконали це все?  

 

______________. Я не мала можливості… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Чому не було в робочій групі цих людей, а на 

засіданні комітету є?  

 

______________. Чому не було Ідентифікаційного комітету знову? 

Мене цікавить. Не мене… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви запрошували? В робочу групу запрошували 

людей з наукового комітету?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп! Я питаю людину, яка в секретаріаті відповідала 

за організацію. Ви запрошували? 

 

______________. (Не чути) 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Яке можна висловити зауваження в цьому 

відношення?  

 

_______________.  А в ……………… комітет з науки були запрошені?  

(Загальна дискусія)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все. Добре. Все! Все, закінчили дискусію. 

 

_______________.  В мене зауваження  це з приводу поправки. Там де 

йдуть поправки 27 і 28 щодо права здійснення вченими науково-педагогічної  

діяльності в вищих навчальних закладах обсягом до 240 годин. Пропонується 

доповнити, хоча я не бачу цього в самих поправках. А в кінцевій пропозиції  

бачу, що така робота у ВНЗ, до 240 годин, вона може здійснюватись, 

виключно з дозволу керівника наукової установи. Насправді, чисто    

технічно, я, як людина, яка здійснює таку роботу, насправді, я все одно маю 

погодити це.  

Але пряма норма на це в законі виглядає трохи дивно тому що вона не 

є сумісництвом. Людина має право готувати собі так сказати людей, які потім 

прийдуть на аспірантуру. А пропонується… А якщо  з керівником, 

наприклад, якийсь конфлікт або ще щось? Я не розумію, знову ж таки, не 

зрозуміла… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, почули. Почули. 

Іван Григорович, ваша реакція. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Робоча група, останнє засідання.  

 

_______________. Секретар робочої групи. 

Ця норма встановлена, діюча. Яка сьогодні діюча, відповідно до 

сьогодні діючої норми, наказу відповідного, тільки за дозволом керівника 

установи.  

Ви собі уявіть, людина працює над завданням, за яке отримує 

відповідні кошти. Тут вона каже, що я не закінчу сьогодні роботу, бо тому 

що я піду читати лекції. Вибачте, якщо буде згода керівника, який скаже, так, 

це не важливо, ти можеш вночі, якщо є можливість…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Зрозуміло. Результати голосування? 

 

_______________. Тобто робоча група обговорювала це питання і 

прийняла рішення, що варто це включити. Це, між іншим,  позиція 

Міністерства освіти і науки пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз народні депутати визначаться. 

Юля, ми  вас почули, є робоча група. 

Ще раз, комітет працює абсолютно… Шановні колеги, давайте 

поговоримо! Добре, почекаємо. Все?   

Шановні колеги, ми робимо наступним чином. Є рішення робочої 

групи, є ваші зауваження, зараз  народні депутати визначаться. Значить 

голова робочої групи в даному випадку прийняв всі зауваження, які йдуть від 

Максима Віталійовича, від Володимира Іларіоновича, який підтримав ці 

позиції. І є позиції, по яким кваліфікаційний  зняти і дозвіл на 240 годин.  

Добре. Шановні колеги, всі почули? Я думаю, що ми можемо 

голосувати. Чи поговоримо ще? 

 

СТРІХА М.В. Я підтримую запропоновану редакцію, щодо 240 годин, 

вона є коректною. Поки зрозуміло, що якщо людина працює в  науковій 

установі, тоді …..… керівник наукової установи, який відповідає за 

здійснення планів в науковій установі і їх …….…. Вважати, що  працівник 

може в  будь-який час піти і нічого не сказати, це нереально. То це є 

…………. 

Щодо кваліфікаційної, як на мене, це питання не є принциповим. Але 

за аргументацією …………. є такі…………… ми вже пройшли один конкурс, 

саме використовуючи чинну редакцію, і здається його пройшли добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ви пропонуєте кваліфікаційні… 
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СТРІХА М.В. Я через те пропонував би. От якщо воно працює… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, зрозуміло. Максим  Віталійович! Максим 

Віталійович, у нас ще… Все, зрозуміло. 

Іван Григорович, ваша позиція. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. У нас співпадає і з міністерством, і з робочою 

групою співпадає позиція. Тому я пропоную… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То що, кваліфікаційні знімаємо, по 240 годинам 

залишаємо норму, так, як написано. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Давайте так попробуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Все.  

Володимир Михайлович, будь ласка. 

 

ЛИТВИН В.М. Я в принципі готовий підтримати молодих вчених 

відносно 240 годин. Бо часто-густо там будуть ставитися перепони  для того, 

щоб  ця молода людина не росла, а просто сиділа і обслуговувала на одному 

місці. Але я б на вашому, знову ж таки, за тавтологію вибачте, місці, не 

наполягав би зараз. Бо якщо буде людина мати  дохід з двох робочих місць, 

вона повинна подати декларацію у податкову інспекцію. І там почнуть  

завжди виникати питання, в тому числі будуть листи писати керівнику, а він 

скаже, що я абсолютно  жодного відношення до цього не маю.  Виникнуть 

оці бюрократичні перепони, мені здається, треба врахувати тут всі  

обставини. Хоча за ідею я вас підтримаю. Тим більше, що 240 годин він 

повинен виконувати не в робочий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Час.  
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ЛИТВИН В.М. Час.  Бо такого немає.  

(Загальна дискусія) 

Дозволяється, да? Ну я тоді просто відстав від життя, напевно, в цьому 

плані. Але я думаю, треба зважити було всі ці обставини.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

І так ми домовляємося, приймаємо всі пропозиції Максима 

Віталійовича, в тому числі приймаємо, кваліфікаційні знімаємо тоді. Але 

вимогу, що в робочій час при 240 повинні отримувати дозвіл керівника. Ну, я 

думаю, це абсолютно нормальна норма. Слухайте, ну якщо є… Юль, якщо є 

конфлікт з керівником, ну тоді потрібно вирішувати. Або керівника знімати, 

або звільнятися. Ну тут якби сценарій абсолютно... Ну, як можна займатися 

наукою, коли у тебе  є конфлікт?  

Але, от ще раз хочу сказати. От як, і це б було дуже важливим в тому 

числі для Прем'єр-міністра, знайти формули, коли дійсно можуть 

створюватися відповідні творчі колективи, які виграють гранти і фактично 

створюють відповідні стартапи на території цього закладу або університету, 

або інституту, і причому мінімальна залежить від волі керівництва і волі 

головного бухгалтера. От якщо цю систему придумати, я впевнений, багато 

молодих людей замість того, щоб їхати за кордон, будуть займатися тим і 

заробляти великі кошти  будуть. Оце є головним. Бо головне – це людський 

капітал. Якщо є мізкі, все можна зробити. А деякі експерименти, то не є 

проблема. От ми працюємо з ……….., наприклад, в Стокгольмі. І деякі 

професори з Дніпра їдуть, там проводять відповідний аналіз і створюють 

відповідні матеріали нові, тому що у нас, наприклад, немає технологічного 

обладнання. Але, приїжджають назад і відповідно створюють відповідну 

інтелектуальну власність.  
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Тобто ця система може працювати так абсолютно нормально. Але за 

рахунок того, що є  перепони, от я вам чесно скажу, от в моєму університеті 

там рідному ректор каже, ще попередній, каже, в двох проектах Темпусу не 

можеш приймати участь. Я кажу, чому не можеш? От мені сказали, що не 

можна. Я телефоную в офіс при ньому, по громкому зв'язку, в Офіс Темпус. 

Кажу, можна хоч в трьох проектах, якщо є час, хай приймає участь. Тобто 

повинні зрозуміти, не може керівник заважати займатися творчою, науковою, 

дослідницькою, викладацькою діяльністю. Тому тут потрібно знаходити 

такий баланс.  

Голосуємо тоді таким чином. Хто – за? Проти? Все, рішення прийнято. 

З урахуванням цих зауважень.  

Швидко йдемо… Наступне питання, я думаю, найбільш складне, але. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання питання авторського права і суміжних прав 

(реєстраційний 7539 від 01.02.2018). Слово надається Тітарчуку Михайлу 

Івановичу, заступнику міністра економічного розвитку та торгівлі України. 

Будь ласка.  

 

ТІТАРЧУК М.І. Дякую.  

Шановний Олександре Володимировичу, шановні народні депутати! 

Перед тим як перейти до законопроекту  хотів би ще раз вам подякувати за ту 

плідну співпрацю, за останні три місяці ми вже прийняли в першому читанні 

чотири законопроекти. І певна динаміка дуже позитивно оцінилася також 

представниками Європейського Союзу, вчора у нас була розмова. Тому я 

хотів би ще раз всім подякувати, щоб ми продовжили такий темп, тому що в 

нас ще є декілька законопроектів, які потребують погодження.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань авторського і суміжних прав розроблено 

з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною  та 
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Євросоюзом у сфері авторського права і суміжних прав, а також виправлення 

недоліків чинного законодавства, виявлених під час правозастосування.  

Проектом закону пропонується ряд змін. Зокрема, врегулювання 

належності майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, які 

створені на замовлення або з трудовим договором, в тому числі створені 

працівником органів державної влади. Уточнення змісту майнових прав на 

відтворення ……….. трансляція майнових ………, посилення 

відповідальності за порушення в цій сфері і використання ліцензій, 

доступних у цифровій  формі, що можуть надаватися засобами електронного 

зв'язку. Крім того, проектом закону розширено перелік випадків вільного 

використання об'єктів авторського права та суміжних прав, передбачених в 

інтересах суспільства.  

Прийняття закону матиме позитивний ефект на залучення інвестицій в 

ІТ-галузь. Законопроект передбачає, що майнові права на комп'ютерну 

програму чи базу даних, створених ІТ-спеціалістами, які працюють за 

трудовим договором, належать роботодавця, якщо інше не передбачено 

договором. Це хороший сигнал для ІТ-компаній, і вони зможуть бути 

впевнені, що право на використання їхнього продукту не буде оскаржене в 

Україні. 

Я ще хотів би додати. Те, що електронна форма договорів, вільні 

ліцензії, комп'ютерні програми, бази даних,  дуже важливо, допомога людям 

з обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію. Тобто 

йдеться про можливість конвертації існуючих творів таким чином, щоб  сліпі 

та інші особи з обмеженими можливостями сприймати друковану 

інформацію, могли отримати легально, у зручній для них формі, 

перероблений примірник твору. За даними Держстату в Україні більше 

мільйона осіб страждають на захворювання ока, а також близько 50 тисяч 

людей з глибокими вадами зору. І неможливість сприймати творчість 

звичайним способом може і має бути компенсовано відповідним винятком. 
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Урядовий законопроект нарешті легалізує даний механізм у повній 

мірі. Тому  на завершення ще раз хотів би подякувати і попросити вашої 

підтримки, і підтримати даний законопроект за  основу, щоб на перше 

читання винести. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Слово надається народному депутату України Скрипнику Олексію 

Олексійовичу, заступнику голови Комітету з питань науки і освіти. Будь 

ласка. 

Олексій Олексійович, я тягнув як міг. 

(Загальна дискусія)  

  

СКРИПНИК О.О. Шановні колеги! Законопроект комплексно узгоджує 

українське законодавство про авторські та суміжні права з законодавством 

ЄС. Його треба приймати, щоб виконати наше зобов'язання за Угодою  про 

Асоціацію.  

До проекту  є два головних питання. Узгодження з законопроектом  

7466 про організацію колективного  управління і виправлення технічних 

недоліків. Щодо 7466, то, по-перше, між  цими проектами є неузгодженості, 

які бажано було б усунути ще під час написання проектів. По-друге, ці 

проекти регулюють одну і ту ж  саму сферу інтелектуальної власності тому їх 

потрібно розглядати і доопрацьовувати   разом. Тому пропонує винести в зал 

і пропонувати проголосувати 7539 в першому читанні якнайшвидше, щоб 

наша робоча група, яка працює над 7466, одразу працювала над ними обома.  

Щодо технічних недоліків, то від ГНЕУ, НАУ, Академії правових наук 

і Академії мистецтво надійшло багато зауважень по юридичній техніці, які 

потрібно рахувати. До другого читання це можна зробити. Тому пропоную 

прийняти  законопроект 7539 за основу і доопрацювати його  в робочій групі 

разом з 7466. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. 

Слово надається Стрісі Максиму Віталійовичу, заступнику міністра 

освіти і науки України. Будь ласка. 

 

СТРІХА М.В. Шановний Олександре Володимировичу! Моя  тут 

промова буде дуже простою. Міністерство освіти і науки в межах своєї 

компетенції не має пропозицій до цього законопроекту. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. В рамках розумної конкуренції не має. Я 

зрозумів. 

Слово надається Жалдаку Валерію Олександровичу, директору 

Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку 

та торгівлі України. Будь ласка.  

Але, під стенограму, будь ласка, мікрофон. 

Тоді,  дуже коротко. 

 

ЖАЛДАК В.О. Я дуже коротко. Я не маю, скажемо так,  права 

говорити більше ніж заступник міністра, керуючий. Але хочу закликати і 

попросити народних депутатів підтримати даний законопроект. 

Хочу сказати і поінформувати народних депутатів, що даний 

законопроект готувався так само, як і 7466, в рамках проекту Європейського 

Союзу Twinning. І всі напрацювання, які були, готувалися в рамках цього 

проекту, якраз знайшли відображення  в цьому проекті закону. Тому  ми 

запропонували нашим, так само,  західним  колегам, його розглянути і 

провести експертизу, і ми отримали позитивні висновки. Тому я би просив 

вас підтримати його, рекомендувати підтримати в першому читанні і 

доопрацювати його  до другого читання.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. 

 

ЖАЛДАК В.О. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушне було зауваження Олексія Олексійовича, 

якраз доопрацювати їх разом для того, щоб  гармонізувати. Добре. 

Слово надається Галетію Сергію, члену Національної спілки 

кінематографістів України, експерту групи "Культура" Реанімаційного 

пакету реформ. Будь ласка.  

 

ГАЛЕТІЙ С. Добрий день! 

Треба зауважити, що цей законопроект, він по якості не дуже 

відрізняється від 7466, тобто тут  є багато недоліків. Але ситуація в принципі 

така. Він, дійсно, їх не можна роз'єднати, бо це одна сфера і ми будемо 

намагатись, зараз така позиція, ми будемо намагатись вилікувати 7466. І 

дуже багато пропозиція якраз з цього законопроекту є в пропозиціях і 

поправках до питань робочої групи, щоб вона зробила більш… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка сьогодні вже створена і офіційно завтра 

розпочинає роботу. 

Але прохання таке тільки. Якщо буде робоча група, буде дуже стислий 

графік роботи, там є дуже мало часу. Велике питання, може все ж таки 

повинна бути друга волна, яка  підкріпить те, що напрацює ця робоча група. 

Тобто, якщо питання можливе зараз, не приймати рішення, а почекати, як 

почне опрацьовувати 7466 робоча група, бо там ті ж самі правки. Я, вибачте,   

у брав тільки помилкові.  

І якщо буде потім  друга група з норм, які треба буде підкріпити із 

7466, які не встигне опрацювати робоча група. І цю, тобто все ж таки не 

зараз, якщо є можливість… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Сергію, але от просто подивіться на такий 

сценарій. Наприклад, по  7466 все узгодили…  

Михайло Іванович, я перепрошую,  я просто хочу, щоб почули, бо 

після… 

7466 піде в  розриві з цим законопроектом. І в результаті далі не можна 

буде це поправити. Коли одна робоча група буде працювати над 

гармонізацією, не тільки  над виправленням, але й над гармонізацією  двох 

цих законопроектів, на мій погляд, це помилка МЕРТа щодо того, що 

потрібно було взагалі пакетом виходите для того, щоб всім конструкція  була 

зрозуміла. Так, до речі, у нс відбувається і з Законом про освіту. Прийняли 

Закон про вищу освіту, а тільки після цього прийняли Закон про освіту, а 

тепер потрібно все доопрацьовувати, щоб їх узгодити. Але вже ситуація як 

вона є, і ми розуміємо,  там, да,  10 квітня.  

Тому ми почули вашу точку зору. Я думаю, будуть народні депутати 

голосувати і, зрозуміло, вони  приймуть… 

 

ГАЛЕТІЙ С. Їх …….., можна буде їх  розділити, щоб спочатку 7466 

доопрацювати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це вже робоча група запускає систему роботи  7466, 

доходить, після цього, цей законопроект, і вона просто буде додаватись до 

роботи цієї робочої групи. А ми протокольне рішення комітету приймемо 

обов'язково.  Зараз ми не можемо приймати до тих  пір, поки Верховна Рада 

не прийняла за основу цей законопроект, щоб комітет далі мав можливість 

визначити групу і працювати над нею. 

Добре? 

 

ГАЛЕТІЙ С. Добре.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гузій Дмитро,  експерт з питань авторського права, 

експерт Групи "Політика національної пам'яті" Реанімаційного пакету 

реформ. Будь ласка, пане Дмитро. Нема. Все! 

Тоді є пропозиція. Народні депутати не хочуть щось додати?  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.   (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ірина Мирославівна Констанкевич, 

народний депутат України. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановні колеги, тільки буквально одна 

репліка. Коли готується і подаються законопроекти, дуже просимо про те, 

щоб рівень підготовки законопроектів був відповідний. І ставлю три крапки. 

 

______________. Маленький коментар. Насправді, да, ви все правильно 

підмітили. На жаль, ми таке пришвидшення отримали, що у нас секретаріат 

просто не встиг. Але на майбутнє будемо все робити вчасно і передивлятись. 

Вибачаюсь за це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Іванович, але ви повинні врахувати, що наш 

секретаріат комітету порівнює ваші можливості з нашими можливостями. І 

каже, що 1 до 30, наскільки я пам'ятаю. Так? Так що, Михайло Іванович, я до 

того кажу, що… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це не я сказав.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо! З зауваженнями… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, отак?  Що вносимо, да, пропозиції? Добре.  

Шановні колеги, є пропозиція проголосувати за проект рішення з 

зауваженнями Олексія Олексійовича. Хто – за, прошу проголосувати. Хто – 

проти? Рішення прийнято одноголосно. 

Все, останнє питання, де ви у нас, до речі, доповідач. Дев'яте питання, 

про Антарктиду. Про внесення змін до рішення Комітету Верховної Ради… 

(Шум у залі)  А! Все, ми проголосували його. Про озброєння також 

проголосували. Мураєва –  ні. Я просто перевіряю. А, десяте питання.  

Десяте.  Про прийняття рішення комітету про стан впровадження 

Закону України "Про вищу освіту". Я перепрошую. Шановні колеги, ми 

домовились тоді, у нас не було достатньо голосів, щоб прийняте те рішення. 

Там були зауваження, відповідно вони вносились, доопрацьовувались. Пані 

…………, да Лідія Степанівна. Все нормально. Все узгодили. З міністерством 

погодили. Тому… Там були деякі речі, які ми повинні були врахувати.  

Є пропозиція зараз проголосувати, щоб це рішення, яке 

заслуховувалось разом з міністром освіти і науки України. Яка, до речі, це 

був безпрецедентний випадок, коли всі члени комітету пішли, а виконуючий 

обов'язки голови разом з міністром залишились до кінця.  Тому є пропозиція 

хто – за?  

 

 _______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проти? Рішення прийнято. Дякую всім.  

 

 _______________. Можна уточнити? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Але є оголошення одне. Попросили нас, асоціація 

технікумів і коледжів попросила.  Будь ласка.  

 

 _______________. Олександр Володимирович, у мене таке прохання. 

Значить, ми тут не погоджуємося з тим, щоб не вносили пропозиції, якщо 

……… трудові колективи мають право війти в склад ІІІ-IV рівня, так само 

потрібно записати і вийти із складу. Не потрібно нам кріпосне право 1861 

року, де зараз будуть нам будуть нав'язувати ректорат. 

Наведу вам приклад. ……… навчальний заклад через суд… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я поясню, шановні колеги. Давайте я по-

простому поясню. Ситуація наступна. Коли роз'єднуються, повинно бути 

рішення трудового колективу університету, вірніше, коли ми приймаємо 

когось до свого складу, повинно бути рішення університету і, наприклад, 

коледжу, да. Якщо є два рішення, дальше рішення власника, і після цього 

відповідна постанова Кабміну, бо відбувається об'єднання, це пов'язано з 

фінансуванням і так далі. Це узгоджено.  

Але зворотній процес, на жаль, не прописаний. В результаті, що 

відбувається. Для того щоб, коледж отримав таке право, потрібно рішення 

університету, рішення цього коледжу, тоді власника, і тоді відбувається 

роз'єднання. Зараз є відповідні конфлікти, наприклад, у Вінниці, да, там 

аграрний університет, і не тільки. Шановні колеги, це дуже тонке питання. 

Воно не знайшло відображення в відповідному проекті рішення. Ви почули, 

да, колегу. 

Будь ласка, Іван Григорович.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Це, мабуть, має відношення до тих пунктів, які ми 

пропонували з Володимиром Михайловичем, вилучити, вилучити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так ви… Лідія Степанівна? Вилучення. 
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КИРИЛЕНКО І.Г. Просто я повертаю до тієї самої норми, яка може 

бути завуальована зараз. Я за автономію, я за самостійність, двома руками 

"за". Але я категорично проти, коли передається... Хорошо, виходимо і 

переходимо до якого  власника, до кого? Пропонувалося в комунальну 

власність. Друзі мої, в центрі Києві 50 закладів учбових з величезною 

кількістю гектарів. Передаємо у комунальну власність – через два роки це все 

буде приватизовано. Так, як дитячі садочки приватизувалися, а зараз будемо 

будувати, мільярди вкладати кошти платників податків.  

Тому имеет право самостоятельность быть, з категоричною забороною 

приватизації. Переходьте в комунальну власність, міняйте власника, 

виходьте, не сподобалося бути в вузі, але ні в якому разі не чіпайте державне 

власність на об'єкти освіти і науки. Оце єдине. Норму записати жорстко, 

поставити три окличних знаки. І самостійність, будь ласка.  

 

_______________.  Шановні, ………. рішення записали, що ставити 

питання щодо переходу у державну власність. Ми зараз дивимося про те, що 

більшість навчальних закладів, які передали в комунальну власність, вони не 

спроможні профінансувати. Зараз …….. Черкаську область. Стипендіальний 

фонд не виплатив соціальну стипендію. Ми зараз що просимо, і ви тут 

записали, що передати знову ці навчальні заклади, які в комунальній 

власності, фінансування державного бюджету.  

Я вчора був, коледж спортивний  Піддубного. Якщо їх насильно 

загнали раніше. І він зараз, ви кажете, що він не може, це значить ректорат 

говорить про те, що ми не дозволимо вийти. А чому трудовий колектив не 

може прийняти рішення вийти?  Це право трудового колективу, це власність 

трудового колективу. Це не якого там в комунальній власності.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Правильно.  
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_______________. Це неправильне рішення.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. От послухайте ще одне. Коли приймався Закон про 

бюджет і коли ви взагалі були кинуті на вітер, взагалі… Одну хвилиночку. 

Коли взагалі випала ця категорія із всієї сфери, і коли заволали всі, прибігли, 

що рятуйте, 20 хвилин стояв заступник… виконуючий голови комітету, 

диктував поправку. Це вже було опівночі. І терпляче зал вислухав, і 240 

голосами підтримав, щоб врятувати цю категорію – коледжі і технікуми. 

Врятували. Вони зараз приходять і кажуть, так ви ж нас погано врятували, ви 

неправильно нас врятували.  

Наступний етап. Да, передали університетам. Але ж фінансування не 

забезпечили відповідне. Тому наступний етап – фінансування щоб у вас було 

відповідне. Ви відчули, що вам некомфортно, хочете вийти бо щось 

некомфортно виходить. Я підтримую, двома руками "за".  

 

______________. (Не чути) …на сьогоднішній день, які ввійшли 

насильно, їх туди запхнули. І вони хотять, мають право згідно закону… Чому 

прописана норма входити, так ви пожалуста пропишіть і вийти ………….. 

трудовий колектив має право згідно закону.   

 

КИРИЛЕНКО І.Г. А чия власність? Хто буде фінансувати?  

 

______________. (Не чути) 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Так а фінансувати хто буде?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та такого не буває.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Хто фінансувати буде, ви вийшли? Хто фінансувати 

буде? 
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_______________.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, комунальна власність, державна власність. 

Наприклад, університети – це державна власність. 

 

______________. Давайте я вам приведу приклад. Нас передали на 

міський бюджет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, значить ви комунальна власність.  

 

______________. (Не чути) Майно все знаходиться в державі. І зараз 

для того, щоб профінансувати ремонт, шановний Кличко каже, я не можу, 

ваше майно знаходиться у власності держави… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це невирішене питання передачі власності.  

 

______________. …через 1,5-2 роки. А може і не передамо, якщо наш 

голова комітету сьогодні прийме рішення, і комітет прийме, що не допустити 

розвал оцих навчальних закладів, і повторно розглянути питання передачі 

на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Є пропозиція членам комітету. Дивіться. Рішення ми зараз прийняли. 

Але давайте ми зробимо наступне. Ми от цей пункт, який стосується 

женитьбы і развода, ми ще раз давайте подивимось редакцію і повернемось 

на наступному засіданні. Давайте так зробимо, це є дуже важливим, тому що 

проблема є.  

Але там є і інша проблема. Я перепрошую, давайте я закінчу свою 

думку. Там є проблема… Я сам 38 років працював в цій системі, я абсолютно 

розумію, що там відбувається. Але, з іншого боку, там повинні бути, там 
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технологічно все повинно бути відпрацьовано чому? Тому що, якщо слабкий 

колектив, розуміючи вимоги, які має університет до якості навчання і так 

далі, і після цього колектив хоче вийти, ми створюємо систему слабкої 

освіти. Ми замість того, щоб інтегрувати, створювати великий освітній 

простір, щоб там дитина мала можливість підніматись, в рамках одного 

університету, да, отримала молодшого і пішла, наприклад, на бакалавра і так 

далі, і не потрібно переходити з одної юридичної особи до іншої юридичної 

особи. То ми повинні зрозуміти, що ми повинні виходити не з інтересів 

колективів, а з інтересів студентів. Бо, я перепрошую, технікуми, коледжі і 

університети вони працюють не самі на себе, а вони працюють на кого – на 

студента, на його капіталізацію.  

Тому, щоб ми тут за вирішенням питань де, чого і кому це належить не 

втратили якраз можливості для студентів. Бо студент скаже: я перепрошу, я 

поступав, наприклад, в університет. Да, технікум, коледж цей, але в 

університет. А тепер ви мене роз'єднали, і я тепер не є студент університету, 

а є тільки студент цього коледжу.  

Тобто дуже потрібно,  я до того веду, що дуже потрібно подумати, 

продумати це і виписати, як повинно бути. Щоб ми не накоїли лиха тут в 

цьому сенсі. В деяких випадках потужний коледж – там зрозуміло. Але якщо 

це слабкий коледж і аргументація виходу, тому що не знайшли спільної мови 

з ректором або вченою радою університету… Я просто пропоную дуже 

обережно, до наступного, Лідія Степанівна, ще раз пропрацювати, в тому 

числі з народними депутатами. Щоб редакція була узгоджена  з народними 

депутатами членами комітету, щоб ми тут не накоїли лиха. От я про це хочу 

сказати.  

Але зауваження є, воно абсолютно зрозуміле.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтеся, будь ласка, і під мікрофон.  
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СЕМЕНЮШКО О.І. Олексій Семенюшко, директор Олімпійського 

коледжу імені Івана Піддубного.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Під стенограму.  

 

СЕМЕНЮШКО О.І. Ми насправді нікуди не приєднувалися. У 

відповідь на …… закону зробили все, щоб отримати ліцензію, перейти на 

рівень бакалавра і відповідно працювати в цьому напрямку. Але ситуація 

склалася таким чином, що ми вже чотири роки без фінансування фактично. 

Наші рахунки заблоковані, у нас 16 гектарів землі біля метро Лісова, 

розумієте, спортивні споруди. І зараз за ініціативою Палатного у нас 

відповідно хочуть передати в комунальну власність.  

В нашому коледжі є також дуже потужна школа олімпійського резерву, 

це є структурний підрозділ нашого закладу. Ми безперервно готуємо з  

шостого класу по четвертий курс спортсменів для олімпійських збірних 

нашої країни. Розумієте? І безперервно, без відриву від тренувального 

процесу, це харчування, проживання, ми надаємо освіту. Це дуже сильно 

відрізняється від Університету фізичного виховання, де готують вчителів 

фактично фізкультури. І ……….  була зацікавленість пряма, неодноразово на 

зустрічах нас також пробували насильно приєднати, тут розказують. 

Колектив наш відповідно виступав, звертався багато до депутатів зі 

зверненням до голови Наглядової  ради пана Юрія Шухевича. Тому дуже 

багато проблем виникає. І як буде Київська громада фінансувати дітей, які 

фактично з усієї України в нашому закладі. З цього питання дуже треба 

ретельно підійти, перш за все відновити, тому що ми єдиний в Україні 

подібний заклад.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От я тому і кажу, що давайте ми продумаємо, щоб ми 

не прийняли рішення, яке знаходиться там за межами там здорового глузду.  
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 _______________. Приймається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Володимир Михайлович, будь ласка.  

 

ЛИТВИН В.М. Я в розвиток, що говорили колеги. Давайте відверто 

визнаємо, що у нас відбувається такий повзучий процес переходу до трьох 

ланок. Що технікуми і коледжі повинні як клас просто зникнути. Хоча ми 

намагалися знайти компроміс, домовлялися, які будемо рішення приймати, 

але вони не були прийняті. І я боюся, що їх очікує доля ПТУ.   

Сьогодні виникають проблеми ПТУ, коли мер міста, він говорить, що в 

пропорційної кількості дітей, які навчаються з міста, я буду їх фінансувати. 

Решту хай фінансує район або інші райони, які діти там навчаються. Це 

перша є проблема. І ця велика соціальна функція, яку виконували б ПТУ і 

частково виконують технікуми і коледжі, вона просто зникає. Цих дітей на 

вулицю. 

Що стосується, власне, технікумів і коледжів. Я вважаю, що вони 

повинні бути, але  це не означає, що якість у них повинна бути  просто ніяка. 

Бо є такі, скажімо, там зоотехнічні технікуми, я у них там бував, просто 

справляють жалюгідне враження. Вони просто доживають. І педагоги, і 

керівництво вони доживають, аби їх тільки не чіпали.  

Разом з тим передача в комунальну власність технікумів і коледжів 

приведе до того, що місцеві керівники будуть мати зручного для себе 

керівника, будуть користуватися їхніми можливостями, які зараз збережені, я 

маю на увазі приміщення, земля, техніка і таке інше. Ми втратимо по суті 

справи єдині підходи до якості освіти. А як методична робота буде 

поставлена? Що в кожному районі будуть свої кабінети функціонувати? Я 

розумію, що мені скажуть, що міністерство зверху буде здійснювати 

необхідне керівництво. Не буде абсолютно нічого цього.  

Тому нам треба окремо розглянути це питання, Олександр 

Володимирович. Треба виходити з того, що ці навчальні заклади повинні 
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бути на державному бюджеті. Якщо вони будуть мати державний бюджет, 

тоді вони будуть приймати рішення входять вони в склад комплекса, чи не 

входять. Але такого не може буть, коли ввійшли, а потім виходять назад. В 

принципі, якщо буде у них окреме фінансування, тобто не окреме, а 

бюджетне фінансування загальне, це зніме дуже багато проблем.  

Разом з тим давайте скажемо відверто, що проблема керівництва оцих 

навчальних закладів, як і в вузах, вона існує і ми про це в принципі в 

багатьох випадках не говорим, у тому числі в ПТУ. Я мушу вам сказати, коли 

ти приходиш, а в кабінеті директора ПТУ за столом його дружина, і вона 

керує цим навчальним закладом, а там все, що можна було вбить, то вбили, і 

дивитися на цих дітей обділених всім, тоже ми не можем. Тут має бути наша 

спільна принципова позиція.  

Висновок. Давайте ми окремо проговоримо це питання. Вивчимо 

ситуацію, в якому стані вони перебувають, що вони можуть продукувати. А 

потім очевидно нам треба буде прийняти рішення. Однозначної оцінки я б 

сьогодні також не виносив би, бо їх неможливо винести. Тут є всі і "за", і 

"проти".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Добре. Почули.  

Олексій Олексійович Скрипник, народний депутат України. Будь ласка.  

 

СКРИПНИК О.О.  В мене просто уточнення. Мене не було на цьому 

питанні стосовно Київського політехнічного університету, Інститута імені 

Сікорського. Чи виключили ми з обговорення питання супутників? Яке 

рішення ми прийняли? Я би хотів би просто під протокол отримати 

уточнення, що ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто готував проект рішення, Лідія Степанівна? Про 

супутники, наносупутники виключили?   Виключили. 
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СКРИПНИК О.О. Виключили. Добре, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хоча, Михайло Захарович, дуже... Вирішили? Добре. 

Все. Добре. 

І останнє слово Тарас Дмитрович Кремінь. І будемо закінчувати. Будь 

ласка. 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Шановні колеги! Давно напрошувалась ідея провести 

спільне засідання з Комітетом  з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і 

туризму в зв'язку з тим, що ми маємо окремі напрямки діяльності, які 

безпосередньо пов'язані. Я кажу в першу чергу про те, що в нас є профільний 

заступник міністра, який опікується спортивним обладнанням. Є в нас 

Комітет фізичної культури і спорту, який переживає процеси реорганізації. Є 

у нас  студенти, які задіяні у сфері фізичної культури і спорту, і професійній 

діяльності. Є студенти, які, незважаючи на спротив з боку системи освіти, 

підкорюють олімп і паралімпійські нагороди виборюють в досить юному 

віці. Є унікальні заклади профтехосвіти, аналогів яким немає в Україні, і 

вони, на превеликий жаль, сприймаються рівнозначно, так само, як і інша 

кількість таких  закладів.  

Разом із тим я знаю, що бюджет міста Києва разів у десять 

відрізняється від бюджету міста Херсона. Стільки ж міста Миколаєва. Да. 

Може і в сто, так.  І мені, наприклад, дуже дивно чути про те, що у міста 

Києва, який очолює чемпіон світу з боксу, немає можливості принаймні 

вислухати керівництво таких унікальних навчальних закладів, звернутися, бо 

в нього є така можливість, до  Прем'єр-міністра, стосовно перерозподілу 

освітньої субвенції. А в контексті того, що за результатами 2017 року сотні 

мільйонів коштів, передбачених на освітню субвенцію, не були використані, 

виникає ще більше запитань стосовно спроможності тих або інших 

керівників, які відповідають за органи управління освіти. 
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Тому у мене яка пропозиція. Я особисто готовий зустрітися з 

колективом, поспілкуватися на цю тему. Спільно підготувати свої пропозиції, 

зважаючи на те, що це сфера відання і нашого комітету, в тому числі, 

фізкультура і спорт. І підтримую ті зауваження, які були висловлені нашими 

колегами.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, давайте підводимо, да.  

Ірина Мирославівна, будь ласка.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Оскільки я представляю підкомітет з питань 

професійної і фахової передвищої освіти позашкільної і освіти дорослих, то 

хочу сказати, що це питання загалом найперше мало би сьогодні ініціювати 

Міністерство освіти і науки, яке поставило в план на 2018 рік підготовку  

законопроектів, які стосуються от ділянок, таких важливих галузей нашого 

суспільного життя, це Закон про професійну фахову передвищу, дорослу 

освіту. І, безперечно, ту проблему, яку от щойно підняли колеги, вони 

напряму корелюють, і може так статися, що ми будемо обговорювати, а 

закони, які готуються в міністерстві, вони будуть відставати або іти десь там 

в іншому  просторі і часі.  

Тому, я вважаю, що ці питання треба синхронізувати, прискорювати. 

Поки що найближчим є законопроект про професійну, професійно-технічну 

освіту. Але вважаю, що потрібно зараз прискорити роботу і над іншими. 

Тому що, як ми бачимо, що це доля багатьох тисяч людей і викладачів, і 

учнів цих закладів, і питання загалом це і нашої економіки, і освіти, і 

майбутнього.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ну, якщо ви тоді не проти, ми 

можемо, дійсно, окремо розглянути це питання. Тоді не тільки локальне 
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питання заходу і виходу, да, а взагалі питання. Тому що, розумієте, повинна 

бути, на мій погляд, якщо ми не маємо там бачення стратегічного, то 

вирішувати локальні проблеми це буде приводити до подальшої стагнації.  Я 

бачу так: ми повинні створювати систему, в якій розширювати освітній  

простір, для того щоб дитина мала можливість будувати власну освітню 

кар'єру. Вона повинна мати можливість.  

Подивіться там на ту ж Європу і так далі. Університети там по 20, по 

30, по 40, по 50 тисяч студентів. В результаті, от просто подивіться. Той же 

університет Ніцци – Софія Антиполіс, той же університет Гранади, той же 

університет Глазго (Каледонія) і так далі. Тобто весь світ має тренд на те, 

щоб збільшувати освітній простір, щоб там  була можливість без великих 

адміністративних перешкод мати можливість будувати власну кар'єру.  

Давайте подивимось, давайте сформулюємо. От у нас же будуть 

парламентські слухання в наступну середу "Інноваційна діяльність". 

Інноваційна діяльність без людини неможлива. Тоді питання роботи Академії 

галузевих наук, питання роботи університетів і взагалі як ми збираємось 

будувати  конструкцію освітнього простору в Україні. Вона повинна бути 

зрозуміла. 

Бо коли я чую, наприклад, що ми вже фактично вирішили питання 

інтегрованого навчання: фізика, хімія, біологія, географія і так далі – це буде 

тепер один вчитель. Послухайте, нема проблем. Тоді  ми повинні зрозуміти: 

наш шлях –  це соціалізація дитини в школі або капіталізація. Якщо ми йдемо 

по шляху публічних американських шкіл, то це соціалізація, там все 

зрозуміло. Там дитина йде для  того, щоб далі просто вписатися в суспільство 

і працювати далі в супермаркетах.  Якщо Україна обирає цей шлях,  то нема 

проблем. Якщо ми обираємо шлях для того, щоб дитина мала можливості, 

так, потрібно працювати з  1 класу, нічого  тут страшного нема. А без роботи, 

без того, щоб не створювати власні інтелектуальні  структури? То, sorri, а як 

це може бути? Можна відпочивати 12 років. О'кей. А після того то яке буде? 

Так ми ж повинні зрозуміти, тоді діти багатих батьків, які мають можливості, 
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будуть віддавати в приватні школи, тому що в публічній школі зрозуміло, 

який сценарій чекає дитину.  

Шановні колеги, я звертаюсь тут  до Міністерства освіти і науки  

України. Не наламайте дров. От не наламайте! Розумієте? Тоді буде питання, 

а хто прийде в КПІ? А хто прийде в КНУ? Якщо він не знає математики, 

фізики. Послухайте, а де ми візьмемо вчителів, які однаково якісно можуть 

викладати хімію, фізику, біологію, географію і так далі. Я –  математик, але, я 

перепрошую, я фізику точно не зможу викладати або зможу так, що це буде 

просто смішно. 

Шановні колеги, я ще раз звертаюсь до Міністерства освіти і науки 

України. Давайте перед тим, як щось ламати… От Володимир Михайлович      

дуже правильно сказав. Перед тим… але на російській мові він це все сказав, 

і тому не зрозумів до кінця.  

Шановні колеги, звертаюся. Максим Віталійович, не потрібно так 

робити. Давайте щось, пілотні проекти проводити. У вас є Національна 

академія педнаук України. Як це було завжди, створювалися майданчики, 

відпрацьовувалося, вимірювання проводилися. Після цього це 

обговорювалося, після цього це обговорювалося, після цього приймалися ці 

рішення. Уже один раз с Погореловым наломали. Аксиоматику запустили в 

шостий   клас, і після цього мали від того проблеми. Так і тут, не можна так 

робити.  

Ще раз хочу сказати. Давайте це обговоримо. Дуже добре, що всі члени 

комітету цього хочуть, обговорити. А на наших парламентських слуханнях, 

до речі, їх готує Олексій Олексійович Скрипник. Так же ж? Я думаю, що цей 

контекст також давайте подумаємо, представимо в цих обговореннях. Бо 

капіталізація бо соціалізація людини в школі – це ключовий момент взагалі 

для розуміння того, куди йде Україна. Або до людського капіталу, або. 

Дякую всім за роботу. До зустрічі. 


