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України з питань освіти,  

науки та інновацій  

С.В. БАБАКУ 

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету 

Ю.Ю. АРІСТОВУ 

 

Вельмишановний Сергію Віталійовичу! 

Вельмишановний Юрій Юрійовичу! 

 

До Національної академії наук України в цілому та Відділення фізики і 

астрономії НАН України зокрема прийшла сумна звістка – у законопроекті про 

внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік планується зняти з Академії 

300 млн грн, які забезпечували виконання бюджетної програми КПКВК 

6541230 та йшли на заробітну плату кращим науковцям.  
 

Я дозволяю собі сказати кращі, бо конкурс, принаймні у нашому 

відділенні, був жорстким, всі рецензенти (по двоє на проєкт) були з поза 

Академії, і частина з них працює за кордоном. Тобто гроші, які отримали наші 

установи, не базові, а виключно конкурсні, тому їхнє нікому незрозуміле 

вилучення не буде сприяти відновленню науки в Україні. А Ви знаєте, що саме 

конкурсного розподілу вимагають і Науковий комітет, і громадські організації. 
 

Я не буду давати волю емоціям і говорити, що подібні вчинки – це ганьба 

для Уряду України, але те, що таке рішення мало б бути виправлено у будь-

який можливий спосіб, у мене особисто сумнівів не викликає. Більше того, за 

цією програмою уже розпочаті фундаментальні та прикладні дослідження і 

науковці отримують заробітну плату. 



 

Дуже важко сумлінно працювати – а, повірте, кращі вчені працюють 

саме так – коли відчуваєш зневагу до себе і домовленостей, які схвалені і 

прийняті до виконання обома сторонами – і Урядом, і Академією. І зважте, 

будь-ласка, на те, які наслідки такі, вибачте, «урядові кидки» викличуть у 

науковців, що вирішили працювати і працюють в Україні.  
 

Це не той приклад, яким можна користуватися, закликаючи молодь 

залишатися і застосовувати свої знання на Батьківщині. При подібних 

«змінах» вони нам – їхнім старшим колегам – вірити не будуть. 
 

Прошу пробачення за відвертість. 

 

З повагою, 
 

академік-секретар  

Відділення фізики і астрономії НАН України  

академік НАН України       В.М. Локтєв  


