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Про збільшення цьогорічного фінансування вітчизняної науки 

 

На офіційному інтернет-порталі щоденної всеукраїнської газети «День» 

було опубліковано статтю, присвячену проблемі фінансування вітчизняної 

наукової галузі (Національна академія наук України). 

Зокрема, у статті йдеться про результати загальноакадемічної акції 

протесту науковців, яка відбулася 19 квітня цього року під стінами Верховної 

Ради України. Учасниками наймасовішої акції протесту з часів 1994 р. стали 

вчені Національної академії наук України, Національної академії 

педагогічних наук України, Національної академії медичних наук України, а 

також Національної академії аграрних наук України. 

Нагадаємо, що співробітники наукових установ звернулися до Уряду й 

Парламенту з вимогою 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, 

а також 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. Докладніше про це читайте за посиланням: 

http://g.ua/NYqJ. 

Згідно з інформацією газети «День» уряд надав позитивну відповідь на 

вимоги науковців й пообіцяв збільшити видатки на діяльність Національної 

академії наук України, а також національних галузевих академій наук. З цією 

метою народні депутати Верховної Ради України внесуть зміни до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Зокрема, автори 

законопроекту пропонують збільшити видатки на вітчизняну науку на    

621,7 млн грн. 

Свій коментар із цієї теми надав віце-президент НАН України, директор 

Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України академік 

А. Загородній. За його словами, дослідження і розробки наших вчених дають 

корисний ефект для бюджету у розмірі, що покриє витрати на утримання 

всієї Академії. Так, лише вітчизняні розробки в атомній енергетиці, які 

уможливлюють подовження терміну експлуатації ядерних реакторів 

українських АЕС, дають змогу бюджету щорічно заощадити близько           

1,5 млрд грн. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2237
http://g.ua/NYqJ


Докладна інформація доступна на офіційному інтернет-порталі щоденної 

всеукраїнської газети «День» – у статті журналістки О. Миколюк – за 

посиланням: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nauci-dodadut-groshey. 
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