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Вельмишановний Володимире Борисовичу!

На засіданні Ради президентів академій наук України, яке відбулося 

З квітня поточного року, обговорено питання фінансового і матеріально- 
технічного забезпечення науково-технічної сфери України та оплати праці 
наукових працівників.

КЧ.

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

встановлено, що з 2020 р. держава забезпечує бюджетне фінансування наукової 

та науково-технічної діяльності в розмірі не менше 1,7% валового 

внутрішнього продукту. Натомість реально всі останні роки цей показник 

ніколи не перевищував 0,4 %  і має стійку тенденцію до скорочення, а у 

поточному році обсяг бюджетного фінансування наукової сфери складає лише 

0,16 % ВВП. Водночас у розвинутих країнах цей ключовий показник сягає 2,5- 

4,5 % ВВП. Навіть у наших найближчих сусідів з країн Центральної та Східної 

Європи (Румунія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина) він більший. При 

цьому в Україні істотно менша кількість дослідників у перерахунку на кількість 

населення.

Незважаючи на те, що згаданим Законом визначено, що держава гарантує 

встановлення ставок науковим працівникам державних наукових установ, 

виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника 

на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в 

цілому по Україні, реально посадовий оклад молодшого наукового
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співробітника становить 60-70 % від середньої заробітної плати у 

промисловості.

Через дефіцит фінансування в багатьох наукових академічних установах 

України протягом останніх років вимушено вводився режим неповного 

робочого часу, працівникам надавалися відпустки без збереження заробітної 

плати, значно зменшилась можливість поповнення установ талановитою 

молоддю, практично призупинилася закупівля унікального імпортного 

наукового обладнання, не проводилися капітальні ремонти тощо.

За таких умов вкрай складно, і навіть неможливо, зберегти цілісний 

науковий комплекс країни, ефективно працювати й отримувати наукові 

результати світового рівня, суттєво та вагомо впливати на економічне 

зростання держави, розвиток людського капіталу.

Ми розуміємо складнощі поточної фінансово-економічної ситуації й не 

наполягаємо на забезпеченні у повному обсязі потреб у бюджетному 

фінансуванні наукової та науково-технічної діяльності, але без врахування 

найнеобхідніших потреб академій у додаткових коштах належне виконання їх 

статутних завдань украй ускладниться.

Враховуючи викладене, звертаємося до Вас, вельмишановний 

Володимире Борисовичу, з проханням дати відповідні доручення про 

забезпечення з 2020 р. виконання зазначених положень Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність” щодо бюджетного фінансування 

наукової та науково-технічної діяльності. Просимо також при підготовці 

проекту Державного бюджету України на 2020 рік врахувати необхідність 

визначення таких обсягів фінансування статутної діяльності Національної та 

національних галузевих академій наук України із загального фонду 

держбюджету:

о Національної академії наук України -  8710013,3 тис. грн;

© Національної академії аграрних наук України -  2 563 963,0 тис. грн;

© Національної академії медичних наук України -  6 544 900,0 тис. грн;

© Національної академії педагогічних наук України -  655 469,7 тис. грн;
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• Національної академії правових наук України -  150 339,0 тис. грн;

• Національної академії мистецтв України -  131 244,0 тис. грн.

З повагою

Президент Національної 
академії наук України 
академік НАН України

Президент Національної 
академії аграрних наук України 
академік НААН України

Б.®. Патон

Президент Національної 
академії медичних наук України 
академік НАМИ України та 
член-кореспондент НАН України

Президент Національної 
академії педагогічних наук України 
академік НАН України та НАГІН У країн:

М?»Гадзало

В.І. Цимбалюк

В.Г. Кремень

Президент Національної 
академії правових наук України 
академік НАПрН України О.В. Петришин

Президент Національної 
академії мистецтв України 
академік НАМ України


