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Інформація Національної академії наук України про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

(Розміщено на веб-сайті НАН України та оприлюднюється в газеті «Урядовий 

кур’єр» № 49 від 1 березня 2016 р.)  (Національна академія наук України).  

Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України є 

вищою державною науковою організацією України, що організовує і здійснює 

фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем 

природничих, технічних та соціогуманітарних наук.  

Метою діяльності НАН України є отримання нових й узагальнення 

наявних знань про природу, людину і суспільство, створення наукових основ 

науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни; 

підготовка висококваліфікованих кадрів.  

Основними завданнями НАН України є: 

 Організація та координація наукових досліджень з фундаментальних та 

прикладних проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук.  

 Виконання на світовому рівні фундаментальних і прикладних досліджень 

на пріоритетних напрямах науки та посилення впливу їх результатів на 

інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні.  

 Зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток наукової інфраструктури 

та утримання майнового комплексу НАН України.  

 Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, залучення обдарованої 

молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників, сприяння творчому 

зростанню молодих науковців. 

У 2015 р. науковими установами Національної академії наук України 

проведено значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень, здійснена 

низка перспективних науково-технічних розробок на пріоритетних напрямах 

науки та техніки.  

Науковий пошук відбувався у рамках 5396 науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. За його результатами вченими академії опубліковано 

404 монографії, 154 збірники наукових праць, 105 навчальних видань і 245 

довідкових та науково-популярних, понад 21,25 тис. статей в наукових 

журналах, з них 5780 – у закордонних.  

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2092


Нові результати отримано в сучасних розділах математики, інформатики, 

механіки, фізики, астрономії і радіоастрономії, наук про Землю, 

матеріалознавства, фізико-технічних проблем енергетики, у галузі ядерних і 

радіаційних технологій, хімії та біології. Установи суспільного і гуманітарного 

профілю спрямовували свої зусилля на дослідження новітніх соціально-

економічних, правових, духовно-культурних і світоглядних трансформацій в 

Україні, стану і перспектив розвитку українського суспільства. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі 

змінами) на фінансування Національної академії наук України у 2015 р. 

визначені видатки із загального фонду Державного бюджету України обсягом 

2 млрд 339,0 млн грн.  

Протягом звітного року до НАН України з усіх джерел фінансування 

надійшло 2 млрд 925,7 млн грн.  

За підсумками 2015 р. касові видатки академії із загального фонду 

Державного бюджету України становили 2 млрд 337,9 млн грн (99,95 % від 

затверджених планових річних показників), а із спеціального фонду (власні 

надходження) – 561,4 млн грн, що становило 19,2 % загального обсягу 

надходжень.  

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2015 р. за 

загальним та спеціальним фондами, спрямовувалися на виконання 6 бюджетних 

програм. Звітна інформація наведена в таблиці.  

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії 

наук України у 2015 р. відбудеться 14 квітня 2016 р. на сесії загальних зборів 

НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 

36/1, початок о 10:00). 

 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/160311.pdf

