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Загальноакадемічна акція протесту в Києві 

 

19 квітня 2016 р. у Києві відбулася загальноакадемічна акція протесту, 

організована профспілкою працівників НАН України. Попередні такі акції, 

нагадаємо, вже відбулися цього року у Львові, Харкові й Одесі. 

Участь в акції протесту взяли вчені Національної академії наук України, 

Національної академії педагогічних наук України, Національної академії 

медичних наук України та Національної академії аграрних наук України. 

Захід став наймасовішим з часу наукового протесту 1994 р. 

Протестувальники зібралися на мітинг біля будівлі Верховної Ради 

України з двома основними вимогами до уряду й парламенту: по-перше, 

внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік», збільшивши базове фінансування діяльності установ Національної 

академії наук і національних галузевих академій наук; по-друге, при 

підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» взяти до виконання статті 36 і 48 нової редакції Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», поступово збільшуючи до 1 

січня 2020 р. посадові оклади науковим працівникам до встановленого цим 

же законом рівня та загальні обсяги базового фінансування наукової сфери 

до 1,7 % ВВП – відповідно. 

Розпочинаючи акцію, голова профспілки працівників НАН України 

кандидат філософських наук А. Широков розповів про надзвичайно скрутну 

ситуацію, у якій опинилася вітчизняна наукова сфера з огляду на її значне 

базове недофінансування, яке цьогоріч стало ще гіршим, ніж у попередній 

період, та виклав основні вимоги, з якими вчені зібралися на протест проти 

державної політики у сфері науки (докладніше про проблеми українських 

вчених дізнавайтеся з матеріалу за підсумками прес-конференції в 

інформаційному агентстві «УНІАН» (від 18 квітня цього року): 

http://g.ua/NPt6) та зі Звернення Загальних зборів Національної академії наук 

України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України: http://g.ua/NPtp). 

На підтримку вітчизняної науки виступили співробітники установ НАН 

України – Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Інституту 

ядерних досліджень, Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, 

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця, Інституту біохімії                               

ім. О. В. Палладіна й інших, голова Львівської регіональної організації 

профспілки працівників НАН України Т. Яницький і представники 

профспілкових організації національних галузевих академій наук. 

http://g.ua/NPt6
http://g.ua/NPtp


Поспілкуватися з протестувальниками прийшли народні депутати 

України та міністр освіти і науки України Л. Гриневич. 

Народний депутат України Ю. Тимошенко у своїй промові до учасників 

мітингу підкреслила, що наука є головною рушійною силою розвитку 

суспільства, а тому видатки на неї не варто скорочувати. Адже країна без 

науки стрімко регресує і деградує. До того ж народний депутат наголосила на 

необхідності пошуку додаткових джерел, завдяки яким з’явиться можливість 

повноцінного фінансування вітчизняної наукової сфери. 

Народний депутат України І. Кириленко зауважив, що забезпечення (в 

тому числі й у першу чергу) розвитку науки означає турботу про майбутнє 

держави, адже суспільний поступ можливий лише за умови активного 

впровадження одержаних дослідницьких результатів. 

Як повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти народний депутат України О. Співаковський, 

20 квітня 2016 р. відбудеться чергове засідання цього комітету, під час якого 

розглядатимуться вимоги вчених щодо збільшення бюджетних видатків на 

розвиток науки. Він зауважив, що з часом фінансування науки буде 

приведено у відповідність із обсягами, закріпленими в положеннях Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і запевнив 

протестувальників, що після засідання комітет підготує відповідні пропозиції 

та надішле їх Прем’єр-міністрові України. 

Звертаючись до учасників акції протесту, міністр освіти і науки України 

Л. Гриневич підкреслила, що їхні вимоги є цілком справедливими, а стан 

науки – і справді надзвичайно критичний та потребує невідкладного вжиття 

відповідних заходів. Л. Гриневич також зазначила, що розвиток науки є 

складовою забезпечення національної безпеки, і закликала наукову 

громадськість до конструктивної співпраці з органами державної влади. 

Далі представників Національної академії наук і національних галузевих 

академій наук було запрошено на зустріч із Головою Верховної Ради України 

А. Парубієм (офіційну інформацію дивіться на сайті Верховної Ради України 

– за посиланням: http://g.ua/NPtS). За підсумками цієї зустрічі 

протестувальникам було повідомлено, що сторони дійшли згоди в питанні 

необхідності збільшення державних видатків на науку. Планується, що 

пропозиції з додаткового фінансування розглядатимуться депутатами 

парламенту вже в червні – у рамках загального пакета змін до державного 

бюджету на поточний рік. Крім того, Голова Верховної Ради України                   

А. Парубій пообіцяв організувати зустріч науковців із Прем’єр-міністром 

України В. Гройсманом. 

 

http://g.ua/NPtS

