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Звернення 

Економічна і енергетична могутність найбільш розвинених країн світу 

базується виключно на видатних наукових, технічних і технологічних 

досягненнях своїх наукових установ і університетів. Тобто сучасні й майбутні 

конкурентні переваги країн в боротьбі за свою економічну незалежність в 

глобальному економічному просторі народжуються і формуються саме в 

наукових лабораторіях. І саме тому наука сьогодні розглядається як один із 

найефективніших важелів впливу як на розвиток, так і на вирішення самих 

гострих економічних проблем.  

Повним протиріччям зазначеному підходу у вирішенні економічних 

проблем країни є проект Закону Кабінету Міністрів України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік», згідно зі ст. 30 якого пропонується 

реорганізувати національні галузеві академії наук шляхом приєднання їх до 

Національної академії наук України і визначити Національну академію наук 

України головним відповідальним виконавцем у системі Міністерства освіти та 

науки України, що порушує законодавчо визначену самоврядність 

Національної академії наук.  

З правової точки зору, по-перше, реорганізація державних установ не 

належить до предмету Закону про Державний бюджет. По-друге, викладені 

положення у ст. 30 проекту Закону «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» суперечать статтям прийнятого 26 листопада 2015 р. Верховною 

Радою України Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність», над 

редакцією якого працювали також і представники Уряду країни.  

Вітчизняна наука вже багато років не є серед державних пріоритетів, а її 

фінансування, навіть по залишковому принципу, дозволяло все ж таки сприяти 

просуванню країни по проголошеному курсу інноваційних реформ.  

Непоправним наслідком запропонованої реорганізації може бути спочатку 

руйнація найбільш потужного сектору науки – академічного сектору, а потім і 

вітчизняної науки в цілому. Тобто може бути зруйновано найбільш ефективний 

важіль економічного зростання країни – науковий.  

Руйнування науки, в свою чергу, майже унеможливлює реалізацію 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», яка схвалена Указом Президента 

України 12.01.2015 р.  



Наукова громадськість Придніпровського наукового центру НАН України 

і МОН України, який входить до трійки лідерів України, що володіють 

потужним промисловим і науковим потенціалом, звертається до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України з 

проханням не допустити руйнування вітчизняної науки і вилучити ст. 30 з 

проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік».  
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