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Науково-консультативні ради при парламентах країн світу 

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

будь-які органи державної влади можуть залучати громадські наукові організації 

та ради молодих вчених за їх згодою до участі у підготовці та виконанні рішень 

стосовно наукової або науково-технічної діяльності1. 

Деякі наукові установи дублюють відповідне положення закону у своїх 

Стратегіях. Наприклад, Національна академія наук України (НАН) у своїй 

Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки 

підтверджує можливість активного залучення фахівців НАН до нормотворчої 

діяльності Верховної Ради України.2 

Міжнародний досвід свідчить, що Європейський Парламент має 

консультативно-дорадчий орган STOA (Scientific and Technological Option 

Assessment)3, що надає депутатам наукові консультації та рекомендації для їх 

подальшої апробації в законопроектну діяльність. Усі комітети Європейського 

парламенту представлені в STOA. 

Основними стратегічними цілями місії STOA є: 

1. надання парламентським комітетам та іншим парламентським 

органам результати незалежних, якісних і науково неупереджених досліджень та 

інформації для оцінки впливу можливого впровадження або просування нових 

технологій, а також визначення, з технологічної точки зору, найкращих варіантів 

розвитку подій, які потрібно вжити; 

2.  організація форумів, на яких політики та представники наукових 

спільнот чи організацій обговорюють та порівнюють науково-технічні розробки, 

які мають політичне значення для національного суспільства; 

3.  підтримка та координація ініціатив щодо посилення парламентської 

діяльності з оцінки наукових досліджень та технологій у державах-членах 

Європейського Союзу, включаючи створення або підвищення потенціалу 

парламентської оцінки в європейських країнах, особливо нових державах-

членах. 

Фінансування відбувається Європейською Комісією. Окремо можуть 

проводитись спеціальні дослідження за зовнішніми контрактами. 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Tex  

2 https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf  

3 https://eptanetwork.org/static-html/comparative-table/countryreport/european_parliament.html  
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Під егідою STOA у 1990 році була створена мережа національних наукових 

установ EPTA (Європейська парламентська мережа оцінки технологій)4, 

членами якої є POST (Великобританія), OPECST (Франція), TAB (Німеччина), 

NOTA (Нідерланди) та TN (Данія), щодо яких інформація надана далі.  

 

1. Великобританія5 

Парламентський офіс науки і техніки (The Parliamentary Office of Science 

and Technology (POST))6 – консультативно-дорадчий орган для обслуговування 

парламенту. 

Офіційно утворений в 1989 році як окремий офіс поза парламентом. 

Сьогодні POST є офісом в структурі парламенту, який поєднує аналітичні 

дослідження та політику. Штат налічує 13 осіб, у тому числі наукових 

консультантів та аналітиків, а керівником POST є головний науковий радник 

парламенту. 

Фінансування: благодійний фонд «Wellcome Trust», наукова грантова 

організація «Leverhulme Trust» та Центр економічного та екологічного розвитку 

Великобританії. Деякі нагальні програми фінансуються державою. 

 

Однією з найуспішніших загальноуніверситетських ініціатив наукового 

співробітництва з парламентом є Центр науки та політики (CSaP) у 

Кембриджському університеті, створений 2008 року. 

Програмою CSaP передбачено зустрічі наукових експертів з державними  

службовцями національних, місцевих та децентралізованих органів влади. 

Фінансування: стипендіальна програма національного Уряду.  

 

Окремо варто зауважити, що в країні існує Урядовий офіс з питань науки - 

окрема наукова консультативно-дорадча структура, до складу якої входять 

науковці різних галузей, аналітики, державні службовці у відставці, котрі 

надають консультації Прем’єр-міністру та Кабінету міністрів країни. 

Головуючим є Посол науки - державний службовець,  підпорядковується 

                                                           
4 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7415&lang=EN  

5 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019888/Science_Ad

vice_in_the_UK.pdf  

6 https://post.parliament.uk/about-us/  
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безпосередньо Прем’єр-міністру та секретарю Кабінету міністрів і не є політично 

призначеним коли змінюється правляча партія. 

Урядовий офіс має структурну мережу на національному та міжнародному 

рівнях: з головними науковими радниками, науковими офісами, університетами 

та урядами інших країн. 

До функцій належать: співпраця з пресою щодо аналітичного підґрунтя 

політичних рішень, подача результатів дослідження парламентським комітетам 

тощо. Фінансування здійснюється з державного бюджету. 

 

2. Франція  

В парламенті існує орган, повністю незалежний від влади і від державної 

служби, котрий слугує  для роз'яснення рішень у науково-технічній сфері - 

Парламентський офіс оцінки технологій ОПЕКСТ (Parliamentary Office of 

Technology Assessment (OPECST)7. 

До його складу входять науковці та аналітики-експерти, які призначаються 

на три роки, члени Асамблеї та сенатори, призначених у спосіб, який гарантує 

пропорційне представництво політичних груп. Орган проводить дослідження 

для Асамблеї, постійних чи спеціальних комітетів, членів Нижньої та Верхньої 

палати. 

ОПЕКСТ кілька разів мав вирішальний вплив на напрямок законотворчого 

процесу. Він також є досить ефективним засобом контролю за діяльністю уряду, 

і, перш за все, виконує ту роль, яка йому спочатку не була передбачена, - 

створення тісних і постійних зв’язків між політичним світом і науковим 

співтовариством. 

Фінансування органу відбувається з державного бюджету. 

 

3. Німеччина  

Управління німецького парламенту з оцінки технологій (Büro für 

Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB))8 є незалежною 

науковою установою, яка з 1990 року надає консультації парламенту та його 

комітетам з питань науково-технічних змін  

Організовує процеси консультацій, обговорення та прийняття рішень в 

парламенті, надаючи комітетам своєчасні інформаційні матеріали щодо 

актуальних аналітичних питань. Виконує функцію спостереження за науково-

                                                           
7 https://www.assemblee-nationale.fr/11/documents/index-oecst-gb.asp  

8  https://www.tab-beim-bundestag.de/english/about-us.php   
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технічними тенденціями, досліджувати їх соціальні, економічні та екологічні 

можливості та ризики. 

Фінансування здійснюється з державного бюджету. 

 

4. Нідерланди 

Інститут Ратенау (The Rathenau Institut)9 – це колишня Нідерландська 

організація з оцінки технологій (Netherlands Organisation for Technology 

Assessment (NOTA), визначає, формулює та аналізує соціальні наслідки науково-

технічного розвитку. З моменту свого заснування, 1986 року, інститут розробив, 

створив та впровадив ряд програм науково-дослідницької оцінки насамперед 

спрямованих на голландський парламент. 

Інститут Ратенау фінансується урядом Нідерландів. Члени ради 

призначаються Королівською академією наук Нідерландів і Науковою радою з 

урядової політики. 

 

Нідерландська наукова рада з урядової політики (The Netherlands Scientific 

Council for Government Policy (WRR))10 є незалежним дорадчим органом з питань 

державної політики. Її положення регулюється Законом про заснування Наукової 

ради з урядової політики від 30 червня 1976 року (Instellingswet WRR)11. 

Завдання WRR – консультувати уряд і парламент зі стратегічних питань, 

винесених на порядок денний. 

Джерела фінансування не вказані у регулюючому Законі.12 

Також варто акцентувати увагу на дієвий проект «Парламент і наука»13, 

мета якого надати депутатам необхідні аналітичні результати наукових 

досліджень, відповідні ідеї, якими вони можуть скористатися у законодавчому 

процесі. У проекті Палата представників Нідерландів співпрацює з шістьма 

науковими організаціями: Молодою академією, Королівською академією 

мистецтв і наук Нідерландів (KNAW), Нідерландською федерацією 

університетських медичних центрів (NFU), Нідерландською дослідницькою 

радою (NWO), Нідерландською організацією прикладних наукових досліджень 

(TNO) та Асоціацією університетів Нідерландів (VSNU).  

                                                           
9  https://www.rathenau.nl/en/about-us/what-we-do 

10 https://english.wrr.nl/about-us/task-and-working-method  

11 https://wetten.overheid.nl/BWBR0003043/2019-03-01/0/Artikel5  

12 https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/kamer-laat-wetsvoorstellen-toetsen-door-wetenschap  

13 https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2014/01/21/open-access-to-publications  
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Функції проекту зосереджуються на розробці аналітичних довідок або 

доповідних записок з пропозиціями, організації круглого столу науковців з 

депутатами, регулярному моніторингу міжнародних змін, тематичних 

симпозіумах. 

Проект фінансуються Нідерландською науково-дослідницькою радою 

(NWO), яка, в свою чергу, отримує бюджет від Міністерства освіти, культури і 

науки (ст.6. п.3).14 

 

5. Данія 

Датська технічна рада (The Danish board of Technology (TN))15 – комітет в 

парламенті, до складу якого входять наукові, освітні, профспілкові, місцеві та 

регіональні експерти. 

До функціональних обов’язків належить апробація науково-технологічних 

питань. Особливістю датської ради вважається важлива роль соціального 

консенсусу, а отже, інформування та участі громадськості. Крім того, Рада 

контролює міжнародний технологічний розвиток і співпрацює з іноземними 

установами, які займаються оцінкою технологій. 

Фінансування здійснюється з державного бюджету. 

 

                                                           
14 https://wetten.overheid.nl/BWBR0039246/2017-02-28  

15 https://tekno.dk/?lang=en 
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