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Вчені вимагають врятувати українську академічну науку  

 

16 березня 2016 р. у м. Львів відбулася загальноакадемічна акція протесту 

українських науковців, які виступили з вимогою внести зміни до Закону «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків 

Національній академії наук України на 725 млн 43 тис. грн та негайно подати 

відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради  (Національна академія 

наук України). 

Напередодні заходу до академічної громади звернувся голова Львівської 

організації профспілки працівників НАН України Т. Яницький. Під час прес-

конференції на тему: «Як держбюджет-2016 убиває фундаментальну науку» він 

наголосив, що тотальне недофінансування  наукових установ НАН України 

несе у собі загрозу знищення науково-технічного потенціалу академії та 

української академічної науки в цілому. Державне фінансування не відповідає 

ні сучасним світовим тенденціям, ні можливостям нашої країни. У цьому році 

бюджет не забезпечить у повному обсязі навіть виплату заробітної плати та 

оплату комунальних послуг. «Нам надано 2 млрд 54 млн грн. Це на 26 відсотків 

менше від мінімальних потреб, і на 12 відсотків менше, ніж було минулого 

року.  Водночас тільки для виплати заробітної плати працівникам Академії 

необхідно 2 млрд 300 млн грн», – зазначив Т. Яницький. 

У заході також взяв участь директор Інституту народознавства НАН 

України академік С. Павлюк, який зазначив, що відсутність термінових дій 

щодо вирішення цього питання з боку керівництва держави призведе до втрати 

молодих обдарованих учених, які будуть змушені виїжджати за кордон у 

пошуках ліпшої долі. «Учені свої знання застосувати зможуть. А ось як буде 

українська наука без українських вчених?» – зазначив академік. Лише за 2015 р. 

з України виїхало понад одна тисяча науковців. З них – 96 докторів наук та 511 

кандидатів наук. 

Нагадаємо, що 17 лютого 2016 р. відбулося засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти, на якому було розглянуто питання «Про 

фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми та шляхи 

покращення». На засіданні були присутні керівники НАН України (зокрема, 

віце-президент академік А. Загородній), а також голова профспілки працівників 

НАН України А. Широков. Під час виступів представники академії 

обґрунтували прохання НАН України підтримати збільшення її фінансування 

по загальному фонду Державного бюджету на 725,43 млн грн, у т. ч. за КПКВК 

6541030 – на 699,9 млн грн.  

На виконання доручень Кабінету Міністрів України НАН України 

надіслала Міністерству освіти і науки України та Міністерству фінансів 

України обґрунтовані пропозиції щодо необхідності збільшення обсягів 
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фінансування НАН України на 725 млн грн при коригуванні Державного 

бюджету України на 2016 р. 

Президія НАН України й надалі продовжує активну роботу щодо 

збільшення обсягів фінансування академії у 2016 р. і звертається до інститутів і 

наукової громадськості з проханням продовжувати відстоювати інтереси науки 

у своїх зверненнях до Президента України, Верховної Ради України, уряду, 

інших державних органів, а також активно висловлювати позицію академічної 

спільноти у засобах масової інформації. 

За результатами загальноакадемічної акції протесту українські науковці 

ухвалили резолюцію. 
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