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Зустріч керівництва НАН України з представниками 

профспілкових організацій Академії 

5 березня 2019 р. в будівлі Президії НАН України відбулася зустріч 

керівництва Академії в особах першого віце-президента академіка 

А. Наумовця, віце-президента академіка А. Загороднього, віце-президента 

академіка С. Пирожкова, головного вченого секретаря академіка 

В. Богданова із Президією Центрального комітету (ЦК) профспілки 

працівників НАН України – головою профспілки А. Широковим, 

заступником голови профспілки В. Столяровим, членами Президії ЦК 

профспілки. На зустріч було також запрошено представників профактиву – 

членів ЦК профспілки працівників НАН України й голів низки первинних 

організацій м. Києва, а також керівників підрозділів апарату Президії НАН 

України  (Національна академія наук України). 

Перший віце-президент НАН України академік А. Наумовець і голова 

профспілки працівників НАН України А. Широков звернулися до присутніх 

зі вступними словами, окресливши нинішнє становище Академії, проблемні 

питання, з якими стикаються НАН України та її наукові установи, 

поінформували про заходи з їх вирішення. 

Головний учений секретар академік НАН України академік В. Богданов 

у своєму виступі зосередився на фінансовому забезпеченні Академії в 

Державному бюджеті України на 2019 р. 

Віце-президент академік НАН України А.Г. Загородній повідомив про 

стан роботи з науковою молоддю в Академії та вирішення соціальних 

проблем науковців. 

Віце-президент академік НАН України С. Пирожков поінформував 

учасників зустрічі про діяльність ДНУ «Центр інноваційних медичних 

технологій НАН України» щодо медичного обслуговування працівників 

Академії. 

Потому учасники зустрічі з боку профспілки мали можливість 

висловити свою позицію з тієї або іншої проблеми, а також поставити 

запитання, нерідко досить гострі, керівництву Академії. Найчастіше 

порушувалися такі проблеми: 

– невиконання державною владою норм Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»; 

– недостатність базового фінансування Академії за КПКВК 6541030 

протягом останніх років і, як наслідок, дефіцит фонду оплати праці та режим 

неповної зайнятості в більшості наукових установ; 

– негативні наслідки значного скорочення чисельності наукових 

працівників, зокрема, наукової молоді; 

– проблеми фінансування НАН України за бюджетною програмою 

КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень»; 
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– оцінювання діяльності наукових установ, що проводиться в Академії. 

та його співвідношення з державною атестацією, процес якої організовує 

МОН України; 

– принципи розподілу базового фінансування; 

– першочергові й невідкладні кроки для поліпшення ситуації із 

зайнятістю й оплатою праці; 

– питання будівництва і розподілу службового житла; 

– заходи з популяризації наукових досягнень вчених Академії, 

інформування громадськості про практичне впровадження розробок 

академічних установ. 

Керівництво Академії та відповідних підрозділів апарату Президії НАН 

України надало змістовні відповіді на питання. 

Підбиваючи підсумки зустрічі, голова профспілки працівників НАН 

України А. Широков запропонував підготувати спільні звернення Президії 

НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України до вищих органів 

державної влади щодо необхідності суттєвого покращення фінансового 

забезпечення НАН України та наукової сфери в Україні в 2019 і наступних 

роках, неухильного виконання з 1 січня 2020 р. норм Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» стосовно бюджетного фінансування 

наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка ВВП 

України та встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних 

наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку 

посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче 

подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні. 

На завершення перший віце-президент академік А. Наумовець 

подякував учасникам зустрічі за плідний обмін думками та висловив 

сподівання, що спільними зусиллями керівництва НАН України та 

академічної профспілки вдасться суттєво покращити діяльність Академії, яка 

є унікальним національним надбанням українського народу. 

Додаткові матеріали. Інфографіка щодо питань фінансування НАН 

України. 
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