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Президенту України
П.О.Порошенку

Шановний Петре Олексійовичу!
Світова практика доводить, що суспільний поступ, прорив на нові
рубежі розвитку забезпечуються у тих країнах, які усвідомлюють роль і
значення науки, інновацій, вважають їх пріоритетами політики держави і
мобілізують на її реалізацію значні ресурси.
Загальним проявом таких тенденцій у сучасному світі є значна доля
ВВП (2-4 відсотка), що виділяється на науку у США, Японії, Європейському
союзі та інших розвинених країнах, збільшення зайнятих у науковій сфері.
Україна, на жаль, випадає із цього русла з її мізерними 0,2 відсотками
ВВП. Поглиблення руйнації, яка спостерігається протягом останніх років у
вітчизняній науці, набуває незворотніх процесів, що загрожує втратою
наукового потенціалу. Навіть за умови достатнього фінансування на його
відновлення піде не одне десятиліття. Катастрофічна ситуація складається у
провідній науковій організації держави – НАН України. Обсяг фінансування
Академії по загальному фонду у Держбюджеті 2016 р. порівняно з
попереднім роком зменшено на 12,2 відсотка, в той час, коли видатки
Держбюджету збільшуються в цілому на 14,2 відсотка.
Ці кошти не покривають навіть необхідні видатки на оплату праці, не
кажучи вже про оплату комунальних послуг і енергоносіїв, розвиток
матеріально-технічної бази, проведення перспективних наукових досліджень,
перш за все спрямованих на забезпечення обороноздатності та національної
безпеки держави.
Практично у всіх наукових установах НАН України вже не перший рік
запроваджується режим неповного робочого часу або практикуються
вимушені відпустки без збереження заробітної плати, зменшується обсяг
грошового забезпечення працівників. У трудових колективах зростає
соціальна напруга,
що, без сумніву, викличе акції протесту проти
фактичного геноциду української науки.
Зазначені кризові фактори не можуть не позначитись і на кадровому
складі НАН України. Так лише за 2015 рік чисельність її установ без всякого
формального скорочення зменшилась на 2830 чол. (-9,2%), у т.ч. 1057

наукових працівників(з них 96 докторів наук і 511 кандидатів наук)!
Посилюється відтік з Академії молодих талановитих науковців, які шукають
країни, де цінують і шанують інтелект.
Все це відбувається всупереч Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» (набрав чинності 16 січня 2016 р.), який за умови його
виконання дійсно міг би закласти підвалини для ефективного поступального
розвитку науково-технічної сфери України.
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму
засіданні від 10 лютого 2016 р. заслухав питання «Про фінансове
забезпечення науки і освіти у 2016 році: проблеми та шляхи покращення» і
ухвалив рішення вважати, що стан фінансового забезпечення науки є таким,
що не відповідає сучасним вимогам європейського законодавства,
положенням чинних законів України та закладає руйнівні процеси в науці.
Одночасно Комітет рекомендував Кабінету Міністрів України,
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету внести зміни до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення
видатків Національній академії наук України на 725 млн. 43 тис.грн.
Шановний пане Президенте! У вирішенні наших проблем Ви не
можете безпосередньо підмінити виконавчу чи законодавчу владу. Але від
Вашого розуміння ролі і значення науки для сьогодення і майбутнього
України залежить надзвичайно багато. Адже найчисельніша фракція у
парламенті і основа парламентської коаліції – це «Блок Петра Порошенка», а
більшість у складі Кабінету Міністрів України, включаючи і міністра
фінансів – також представники Вашої політичної сили. За таких умов
відповідне доручення Президента України не може бути проігнороване.
Шановний Петре Олексійовичу! Свого часу два президенти США, один
республіканець, інший демократ сказали наступне: Р.Рейган (80-ті роки):
«Ми виділяємо великі кошти на науку не тому, що США багата країна. США
багата країна саме тому, що ми виділяємо на науку великі кошти»; Б.Обама
(2009 р.): «Ми подолаємо серйозні виклики, з якими зараз стикається
Америка, покладаючись на науку, як це було і раніше». Чудова оцінка науки і
гарний приклад для наслідування!
Сподіваємось, що і Ви здатні бути гарантом того, щоб інтелект та
рівень вітчизняної науки стали фундаментальною основою розвитку України.
З повагою

Голова
Профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

