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Шановний Володимире Олександровичу! 

 

До Вас звертається  Профспілка працівників НАН України  - провідної 

наукової організації нашої держави – з приводу наступного. 

Як свідчить історія, всі передові країни світу вийшли на високий рівень 

свого розвитку завдяки розумінню ролі і значення науки, високих технологій 

та інноваційної моделі розвитку, виділяючи на це значні кошти. 

Можна згадати відомий вислів одного з президентів США Рональда 

Рейгана: «Ми виділяємо великі кошти на науку не тому, що Америка багата 

країна. Америка є багатою країною саме тому, що виділяє великі кошти на 

науку». 

На жаль,  усвідомлення такої політики не стало  очевидним у 

конкретних діях органів державної влади України останніх років. Свідченням 

цього  є абсолютне ігнорування ст.48 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» щодо фінансування наукової і науково-

технічної діяльності в обсязі не менше, ніж 1.7 відсотка від ВВП України. 

Замість цього ми маємо величезну прірву -  у 8-10 разів  менше (!!!) від того, 

що держава гарантує законом. 

За таких умов  відбувається руйнація вітчизняної науки: не 

оновлюється матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень 

(як правило, це має проходити кожних 5-7 років); всупереч світовій тенденції 

відбувається  перманентне  скорочення наукових кадрів; падає престижність  

наукової праці. 

Всі ці  негативні моменти позначаються і на діяльності НАН України. 

Інакше і не може бути, якщо відсутність фінансування примушує академічні  

інститути до ганебної практики вимушених відпусток без збереження 

заробітної плати, введення режиму неповного робочого часу (3-4 робочих 

дні). 

Середня зарплата в НАН України за І півріччя цього року  становить 11 

тис. 470 грн. на місяць, що менше ніж середній показник по економіці – 

13309 грн. та по промисловості – 14174 грн. 



Такого жебрацького стану з оплатою праці в Академії, де 

концентруються  науковці вищої кваліфікації – кандидати і доктори наук, 

ніколи ще не було!. 

Загрозливою є ситуація з оновленням наукових кадрів. Талановита 

молодь після закінчення аспірантури та захисту дисертації часто не бачить 

перспектив для наукової праці  в Україні і намагається  влаштуватись в 

провідні дослідницькі організації світу, де є і перспективна робота, і гідна 

зарплата. 

Академія наук докладає всіх зусиль для забезпечення  наукових 

установ принаймні мінімальним фінансуванням для їхньої нормальної 

роботи, що включає насамперед: проведення наукових досліджень; оплату 

комунальних послуг і необхідний фонд оплати праці в режимі повної 

зайнятості. 

Детальні розрахунки і обґрунтування показують, що обсяг необхідних 

бюджетних асигнувань на 2022 рік за загальним фондом Державного 

бюджету України становить 8 млрд.101 млн.грн. Проте Міністерство 

фінансів України листом від 29.07.2021 р. довело НАН України її граничні 

видатки на 2022 рік обсягом 5 млрд.438 млн.грн. (що становить лише 67% від 

мінімальних потреб). Додатково необхідно збільшити фінансування Академії 

на 2 млрд.662 млн.грн. 

Шановний Володимире Олександровичу! Просимо Вашого  сприяння 

при подальшому розгляді Державного бюджету України на 2022 рік в частині 

фінансування Академії та особисто підтримати бюджетний запит НАН 

України за КПКВК 654000. 

Сподіваємось на Ваше розуміння. 

 

 

З повагою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Голова           профспілки 

працівників НАН України                                                    А.І.Широков 

 
 

 


