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Наукова спільнота Південного регіону вкрай стурбована намірами Кабінету 

Міністрів України без будь-якого обговорення з численною часткою українського 

суспільства та з грубим порушенням бюджетного кодексу України ввести в дію з 1 

січня 2016 р. ст. 30 проекту Закону України «Про державний бюджет України на 

2016 рік», яка фактично ліквідує національні галузеві академії наук через їх 

приєднання до Національної академії наук України з одночасною їх 

реорганізацією на тлі катастрофічного скорочування об'ємів фінансування науки в 

Україні. 

Механічне об'єднання усіх національних академій наук без перебільшення 

ставить під загрозу подальше існування науки в України, в сфері якої уже зараз 

кількість наукових працівників на одну тисячу працюючих вдвічі менше, ніж в 

країнах ЄС, а інвестування в науку надзвичайно далеке від європейського 

критерію, що передбачає фінансування цієї сфери не менше 3 % ВВП.  

Таке ставлення до науки є неприйнятим, коли весь світ розглядає її як 

вирішальний фактор економічного зростання і підвищення конкурентоздатності 

країн.  

Подібний крок з боку Уряду порушить норми щойно прийнятого Верховною 

Радою Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність», фактично знищить 

складну і високоорганізовану академічну систему організації національної науки, 

яка формувалася десятиріччями. а з нею – і всю наукову сферу, зруйнує 

інноваційний процес розвитку України.  

Учені Південного регіону переконані, що підміна дійсних реформ в науковій 

та науково-технічній сфері адміністративними відношеннями з реорганізації 

державних академічних установ при розробці Кабміном України бюджету держави 

на 2016 р. неприпустима і вимагаємо забезпечити: 

– дійсне державне ставлення до науки;  

– гідне й достатнє фінансування;  

– дбайливе відношення до академічних майнових і земельних активів;  

– вилучення ст. 30 з проекту Закону «Про державний бюджет України на 2016 

рік». 
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