
Звернення учасників міжнародної конференції “Астрнономія та фізика космосу в 

Київському університеті” до МОН України 

25–28 травня 2021 р. відбулася міжнародна наукова конференція “ Астрнономія та 

фізика космосу в Київському університеті” в якій взяли участь 123 науковця 11 країн, у 

тому числі співробітники Астрономічних обсерваторій вищих навчальних закладів 

України (Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова, Львівського національного університету імені Івана Франка та НДІ 

«Миколаївська астрономічна обсерваторія. 

Конференція відзначає високий рівень досліджень з астрофізики та космології, 

фізики Сонця та малих тіл Сонячної системи в астрономічних обсерваторіях вищих 

навчальних закладів. Науковці астрономічних обсерваторій вищих навчальних закладів 

забезпечують проведення досліджень на світовому рівні, публікують результати своїх 

досліджень у високорейтингових міжнародних журналах, є учасниками багатьох 

міжнародних наукових проектів, забезпечують  підготовку висококваліфікованих фахівців 

в царині природничих наук.  

Однак, сьогодні, в умовах значного зменшення видатків МОН на фундаментальні 

наукові дослідження і відсутності базового фінансування астрономічні обсерваторії 

вищих навчальних закладів опинилися під загрозою зникнення.  

Існуюча 100% конкурсна модель фінансування наукових досліджень в у закладах 

МОН (на відміну від установ НАН України)  абсолютно неприйнятна для підтримання 

функціонування науково-дослідних підрозділів природничого профілю, що займаються 

фундаментальними дослідженнями в установах МОН. Ця модель показує повне 

нівелювання принципової різниці між особливостями наукових фундаментальних 

досліджень та прикладних науково-технічних розробок. Фундаментальні дослідження 

націлені на вдосконалення існуючих та створення нових математичних та фізичних 

теорій, які, за означенням, можуть виконуватись тільки “на світовому рівні”  і практично 

не піддаються короткостроковому плануванню. Але тільки вони можуть служити основою 

науково-технічних розробок, які застосовують ці нові теорії для розв’язку практичних 

задач. Тому принципово важливо розділити організацію та фінансування 

«фундаментальної» та «прикладної» науки. Зазначимо, що у багатьох розвинених країнах 

фундаментальні дослідження проводяться здебільшого саме в університетах. 

Система базового фінансування, що почала впроваджуватися цього року, націлена 

тільки на мінімальну підтримку інфраструктури, але для її безперебійного функціювання 

потрібні фахівці, оплата праці яких не повинна залежати від наявності грантового 

фінансування. Базове фінансування має покривати не тільки підтримку інфраструктури, 

але й мінімальний необхідний штат дослідників – на рівні 50% від існуючого.  

Додаткове фінансування «фундаментальна наука» здобуватиме на конкурсній 

основі. Але і тут специфіка  фундаментальних досліджень на даний момент повністю 

нівельована: 

- у Переліку актуальних напрямків у сфері розвитку науки та суспільного життя перевага 

віддається «прикладним» роботам; 



- перевага надається проєктам, що нібито мають «особливо важливе прикладне значення 

для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави», а згодом ніде 

реально не впроваджуються.  

Такі критерії якраз і загрожують національній безпеці держави, оскільки знищують 

фундаментальну науку. А справжні оборонні проєкти мали б виконуватись і 

фінансуватись за закритою тематикою.  

Необхідність підтримки та розвитку фундаментальної науки не можна 

компенсувати підтримкою прикладної науки за рахунок фундаментальної. В результаті ми  

втратимо і фундаментальну, і, через деякий час, і прикладну науку, оскільки досвід 

розвинених країн доводить їх нерозривно взаємопов’язаність. Тому ми дуже просимо 

МОНУ провести консультації з світовими експертами в області стратегій розвитку науки в 

країнах, що розвиваються, внести корективи в існуючі та плановані нормативи і 

забезпечити відновлення та розвиток фундаментальної науки в Україні. 


