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Звернення
дослідників до Президента та членів Президії  Національної академії наук України
Державна підтримка науки – це вимога сьогодення і гарантія успішного розвитку держави, про що свідчить історія таких країн як Японія, Південна Корея, Ізраїль, США, а також наших сусідів – Польщі, Чехії, Словаччини. На жаль, в Україні, яка є космічною державою з розвиненою ядерною енергетикою, наука не є у списку пріоритетів. За умов постійного зменшення фінансування наукової сфери, відбувається маргіналізація науки та професійної дослідницької діяльності. Це свідчить про те, що вище керівництво держави не усвідомлює ролі науки в сучасному світі чим ставить під загрозу майбутнє України.
Нам прикро про це заявляти, але впродовж останнього десятиліття керівництво НАН України - в особі Президента та членів Президії – не змогло донести до керівництва держави важливість науки і було швидше пасивним спостерігачем. Окремі акції з метою впливу на процеси руйнації наукової сфери України відбувалися переважно з ініціативи громадських організацій, таких як профспілкові комітети наукових установ, ради молодих вчених та деяких інших, тоді як дії керівництва НАН України зводилися в основному до констатації фактів і окремих несистемних спроб налагодити комунікацію з органами влади і суспільством.
Яскравим прикладом пасивної споглядальницької позиції керівництва НАН України є “оптимізаційна” постанова Президії НАН України  №11 від 20.01.2016, основною ідеєю якої стала банальна констатація факту скорочення фінансування НАН України що, як наслідок, веде до нестачі коштів фонду заробітної плати для дослідників, які перебувають у штатних розписах установ. Замість того аби шукати легітимні шляхи протидії грубим порушенням Урядом прав дослідника, як працівника і громадянина України, через нехтування норм Конституції  та законів України, ця Постанова перекладає вирішення цих питань на дирекції установ, вимагаючи механічного скорочення штату.
Особливої уваги заслуговує зовсім свіжа Постанова №346 від 13.12.2017 року “Про  фінансування діяльності НАН України у 2018 році ”. На відміну  від попередньої, тут вже не йдеться про нестачу фінансування і у стороннього читача може скластися враження, що у НАН України вже не має жодних фінансових проблем. Попри це, 9 січня 2018 р. до установ НАН України були доведені обсяги фінансування, які змушують знову переводити науковців на неповний робочий тиждень (зокрема, в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України на 60% ставки, хоча Інститут одним із перших пройшов експертне оцінювання за новою методикою і був визнаний ефективною науковою установою). 
Складається таке враження, що для Президії НАН України запровадження режиму неповної робочої зайнятості для працівників установ НАН України є вже нормою. Хіба ж не про це свідчать  озвучені у цій постанові плани на фінансування великих інфраструктурних проектів для забезпечення експлуатаційних витрат ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» – 45,7 млн. грн. та для реконструкції гідротехнічних споруд, відновлення гідрологічного стану та проведення благоустрою в пониззі р. Кам’янка – 75,0 млн. грн. Виникає риторичне питання: Чи буде ефективно експлуатуватися ця інфраструктура, якщо для дослідників ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» та НДП «Софіївка» буде запроваджено режим неповної зайнятості? 

Для тих, кому цих аргументів планованої некомпетентності академічного менеджменту недостатньо, можна навести приклад подібної некомпетентності, що вже була реалізованою у бюджеті НАН України у 2017 році, коли мільйони гривень були заплачені за доступ до пошуковиків міжнародних баз даних в той час, як більшість потенційних користувачів цього доступу ним не користувалися, бо працювали тільки 3-4 дні в тиждень.

З іншого боку, керівництво НАН України можна зрозуміти, адже фінансування Президії НАНУ, яке й так було бездефіцитним і лицемірно завищеним (чого тільки вартують доплати працівникам Президії НАН України за знання іноземних мов!), збільшено у 2018 р. ще на 18,966 млн. грн., що дозволить ще більше підняти зарплатню чиновникам від науки!

Таким чином, є очевидним, що у рік свого вікового ювілею НАН України підійшла до межі, коли її функціонування вже є немислиме без реформування. Але реорганізація НАН України, яка давно назріла,  не повинна проводитися в умовах і під гаслом нестачі фонду заробітної плати, а виключно з метою підвищення ефективності і переходу до сучасних форм організації дослідницької діяльності. 
Вважаємо, що керівництво НАН України не впоралося з викликами сьогодення і  питання його компетентності має бути включено до порядку денного чергових загальних зборів НАН України. 
У ситуації що склалася, ще до чергових загальних зборів НАН України, вимагаємо: 
 
1.	Після виконання Вимог, ухвалених нам мітингу науковців НАН України 16.01.2018 р. скликати позачергове розширене засідання Президії НАН України  за участю директорів всіх наукових установ та представників дослідників для обговорення фінансової ситуації, розподілу бюджетного фінансування між установами та вироблення плану дій НАН України на найближчий період.
2.	На виконання норми частини 8 статті 17 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, за участю профспілки та Ради молодих вчених НАН України обговорити та оприлюднити оновлену процедуру відбору представників трудових колективів наукових установ як для участі у загальних зборах НАН України, так і в роботі з підготовки останніх.

Сподіваємося, що Президент та члени Президії НАН України з розумінням поставляться до наших вимог. 




