
Звернення Профспілки до кандидатів у Президенти України 

 

Відповідно до рішення Президії ЦК профспілки  підготовлено та 12 

лютого 2019 р. направлено Звернення до кандидатів у Президенти України. 

У ньому дається стисла характеристика нинішнього незадовільного 

стану, в якому перебуває вітчизняна науково-технічна сфера, а також 

сформульовані запитання до претендентів на вищу посаду у державі. 

Про отримані відповіді ЦК профспілки оперативно буде інформувати  

академічну профспілкову громадскість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ    НАУК   УКРАЇНИ 
01033,  м. Київ, вул. Шота Руставелі,39-41, тел.: 289-0169; тел./факс: 287-6154 

http://www.nas.gov.ua/tradeunion/;    Е-mail: office@centrecom.kiev.ua 

 
Вих. № 01-01/7 від 12.02.2019   Кандидату в Президенти України   
                                                        _____________________________ 

 

 

 

Шановний(а) ___________________ 

                                                                   

 

Профспілка  працівників  Національної  академії  наук України 

привертає вашу увагу до однієї надзвичайно важливої проблеми. 

Світова практика переконливо свідчить, що суспільний поступ, прорив 

на нові рубежі розвитку забезпечується в тих країнах, де було здійснено 

перегляд політики в сфері науки і мобілізовано на її реалізацію значні 

ресурси. 

Інтелект та рівень науки – фундаментальні основи національної безпеки 

держави в різних аспектах: військовому, технічному, екологічному, 

енергетичному, гуманітарному  і т.д. 

А хіба можлива структурна перебудова вітчизняної економіки на 

сучасній інноваційній основі, що може забезпечити високу 

конкурентоздатність на світовому ринку, без науки і новітніх технологій?  На 

жаль, на відміну від розвинених країн, де 90 відсотків (а то і більше) 

приросту ВВП припадає на виробництво наукоємкої продукції, наша 

економіка базується на сировинній основі без суттєвого використання 

результатів наукових досліджень.  Україна може претендувати на достойне 

місце в Європі та світі лише за умови інноваційного шляху розвитку. І саме 

він повинен стати основою євроінтеграційного курсу нашої держави.  

Потужні економіки світу належним чином фінансують науку не через те, 

що багаті. Вони багаті тому, що відповідні видатки постійно збільшують. 

Нагадаємо, що критерій ЄС стосовно цього питання досить високий – на 

науково-дослідні роботи має витрачатись не менше 3 відсотків ВВП 

(Лісабонський протокол). 

В Україні ж ситуація протилежна. Особливо вона загострилась 

останніми роками вже за нинішньої влади. Такого провалу з фінансуванням 

науки не було ніколи за всі роки незалежності. «Залишковий» підхід призвів 

до того, що всупереч Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», який гарантує, що держава забезпечує бюджетне фінансування 



науки у розмірі не менше 1,7 відсотка ВВП (починаючи з 2020 р.), у 

Державному бюджеті на 2019 рік передбачено лише 0,17 відсотка ВВП. В 10 

разів менше!!! 

Загрозливих масштабів набуває скорочення кадрового потенціалу науки 

(порівняно з 1991 роком більше, ніж у 3 рази), занепад відомих наукових 

шкіл, на відтворення яких потрібно буде не одне десятиріччя.  Ганебним 

явищем останніх років став режим неповного робочого часу у більшості 

наукових установ НАН України. Талановита наукова молодь сьогодні не 

бачить перспективи і тому переходить в інші сфери діяльності, або 

намагається займатись улюбленою справою, але вже в тих країнах, де 

цінують науку і створюють для цього всі умови. 

Шановний (а)  ___________________ !  Сподіваємось, що Ви 

усвідомлюєте важливість порушеного питання, оскільки мова йде не лише 

про долю науки в нашій державі, а й про майбутнє самої України. Як влучно 

висловився другий Президент України: «Країна без науки – країна без 

майбутнього». 

Напередодні президентських виборів нам хотілося б знати Вашу 

позицію і отримати відповіді на три запитання: 

1.  Чи будете Ви вважати всебічну підтримку науки, зокрема провідної 

наукової організації держави – НАН України, одним із пріоритетів діяльності 

на посаді Президента України? 

2.  Чи  готові  Ви ініціювати  через  Кабінет  Міністрів  і Верховну  Раду  

України поетапне, але неухильне наближення фінансування науки у    

Державному бюджеті до показника, визначеного ст.48 Закону          України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» (1,7 відсотка  ВВП)? 

        3. Які  кроки  Ви  вважаєте  необхідними  для  підвищення  престижу 

наукової праці? 

 Переконані, що Ваша особиста аргументована відповідь, безумовно, 

буде мати вплив на визначення позиції академічної спільноти під час 

президентських виборів. 

 

 

 

З повагою 

 

Голова            профспілки 

працівників НАН України                                                   А. І. Широков            


