
Про пріоритети Державного бюджету або яку країну ми будуємо 

 

 

ПРІОРИТЕТИ  ВИДАТКІВ  ЗАГАЛЬНОГО  ФОНДУ  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  УКРАЇНИ 

/порівняльна таблиця  - у млн. грн./ 

 
Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2015р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

проект 

+   - 

у   % 

до 

2009 р. 

Національна 

академія наук 

України 

1846,9 2062,5 2300,6 2524,8 2338,9 

 

2054,2 

 

2718,8 3758,6 4 157,6 3 945,28 +113,6 

Генеральна 

прокуратура 

України 

966,9 1216,3 2270,0 2650,4 2917,2 3304,7 5822,8 7162,2 

 

 

 

 

7 261,7 7 659,76 +692,2 

Служба 

безпеки  

України 

1968,8 2322,0 2912,8 3129,1 4436,5 5346,3 

 

6510,1 7991,1 9 453,6 9 453,60 +380,2 

Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

у т. ч. 

Національна поліція 

8365,7 

 

9678,9 11116,6 12762,2 31296,4 

 

40194,9 

 

 

15668,8 

48201,6 

 

19684,8 

60105,1 

 

24280,2 

72 365,5 

 

29 481,9 

72 471,01 

 

29 481,94 

+766,3 

НАБУ  247,9 488,6 773,6 857,1 867,5 1 038,14  

НАЗК  109,3 486,4 605,3 683,5 758,4 812.06  

ДБР    640,7 651,6 1 111,3 1 902.75  
Нацагенство з питань 

виявлення та управління 

активами, одержаними від 

корупційних злочинів 

  25,3 42,3 253,2 239,7 278.61  



        Якщо не все, то багато чого пізнається у порівнянні. У тому числі і 

об’єктивні обсяги видатків державного бюджету, які і свідчать про ті або 

інші пріоритети владних структур. 

        За десять років (2009 -2019) видатки загального фонду Держбюджету 

зросли у 5,1 рази ( з 194412 до 993406 млрд. грн.). Цілком пристойно на 

цьому фоні почуваються: Генеральна прокуратура – збільшення 

фінансування за цей же період у 7,92 рази; СБУ – у 4,8 рази; МВС – у 8,66 

рази. І зовсім чужою на цьому «святі життя» виявилася наука, зокрема 

провідна наукова організація держави – НАН України, для якої збільшення 

склало лише 2,13 рази!!! У 2009 р. фінансування Генеральної прокуратури 

становило трохи більше  половини видатків НАН України. Сьогодні воно 

сумарно більше за асигнування НАН України і п’яти національних галузевих 

академій наук  разом. Чітко і неухильно продовжується традиція від 

Януковича до Порошенка, а від нього до Зеленського мати свою прокуратуру 

і на 100% свого генпрокурора, для якого не шкода ніяких коштів. 

        За 10 останніх років у 5,54 рази збільшився розмір мінімальної 

заробітної плати і у 5,12 рази – середня зарплата за всіма видами економічної 

діяльності. У Академії, на жаль, тенденція є протилежною. Якщо у 2009 р. 

середня зарплата у НАН України становила 123% від показника в 

промисловості, то сьогодні вона -  всього 71%!!!  За перші сім місяців 

середня зарплата у НАН України – 8109 грн. При цьому  не варто забувати, 

що за ці роки Академія скоротилась на 32,2 % (з 43066 до 29206 працівників), 

а більшість установ і організацій НАН України протягом останніх років 

працюють у режимі неповної зайнятості. 

        Одним із напрямків євроінтеграції України є спільний науковий простір. 

Проте, показовим є орієнтир 3% ВВП(Лісабонський протокол), який ЄС 

встановив для фінансування науки. І наші реальні 0,17%!!! ВВП у 2019 р. 

Коментарі зайві. Очевидно, відразу ліквідувати гігантський розрив між 0,17% 

і 1,7% ВВП, як гарантує з 2020 р. Закон «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», неможливо.  Але робити поетапні кроки щодо повернення науки 

до пріоритетів держави потрібно. У цьому відношенні можна погодитись з 

позицією Наукового комітету Національної Ради України з питань розвитку 

науки і технологій. У середньостроковій перспективі він пропонує наступні 

обсяги бюджетного фінансування науки: 2020 р. - 0,35% ВВП;  2021 р. - 

0,50%  і 2022 р. - 0,65% ВВП. 


