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Президент Національної академії наук України академік Б. Є. Патон 

зустрівся з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром 

економічного розвитку і торгівлі України С. І. Кубівим 

2 квітня 2018 р. відбулася зустріч Президента Національної академії наук 

України академіка Б. Патона з Першим віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром економічного розвитку і торгівлі України С. Кубівим   (Національна 

академія наук України). 

Під час зустрічі було розглянуто питання, що стосуються: плану реалізації 

завдань, передбачених Угодою про співпрацю між Національною академією 

наук України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; 

збільшення обсягів фінансування НАН України у 2018 р. (для забезпечення 

режиму повної зайнятості працівників установ); підвищення посадових окладів 

працівників НАН України починаючи з 2019 р.; відзначення 100-річчя Академії 

та інші питання. 

Національна академія наук України, зокрема,  звернулася до Кабінету 

Міністрів України з обґрунтованими пропозиціями щодо необхідності 

збільшення обсягів видатків Академії із загального фонду Державного бюджету 

України у 2018 р. на майже 400,0 млн грн для забезпечення виплати 

працівникам заробітної плати в режимі повної зайнятості згідно з чинним 

законодавством. 

НАН України також звернулася до Уряду з проханням підвищити посадові 

оклади працівників Академії починаючи з 2019 р. та при підготовці проекту 

Державного бюджету України на 2019 р. передбачити на це необхідні кошти.  

При цьому наголошувалося, що відповідно до п.2 ст.36 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» «Держава гарантує встановлення 

ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих 

навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого 

наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати 

у промисловості в цілому по Україні». 

Водночас, посадовий оклад молодшого наукового співробітника в 

бюджетних наукових установах НАН України у 2018 р., встановлений згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 74 (зі змінами) «Про 

умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і 

організацій та інших наукових установ Національної академії наук України», 

майже на 40 % менший за минулорічну середню заробітну плату в 

промисловості. 
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