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Щодо активізації виконання робіт  

установ НАН України в інтересах  

підвищення обороноздатності  

та безпеки держави 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь віце-президента НАН 

України академіка НАН України А.Г.Наумовця щодо активізації робіт 

установ НАН України в інтересах підвищення обороноздатності та 

безпеки держави, Президія НАН України відзначає, що Академія завжди  

виконувала завдання з економічного розвитку країни та зміцнення  її 

оборонно-промислового комплексу. 

Наприкінці 80-х – початку 90-х років минулого століття більше 

половини робіт проводилося за так званою госпдоговірною тематикою в 

інтересах оборони і безпеки держави, у тому числі робіт з 

фундаментальних і прикладних досліджень.  

Однак впродовж останніх двох десятиріч зацікавленість держави у 

виконанні Академією державних замовлень для потреб оборони і 

безпеки, які вже могли б бути втілені в нові зразки сучасного озброєння і 

військової техніки, поступово зменшувалась і останніми роками 

практично нівелювалась.  

Разом з тим НАН України і сьогодні має висококваліфіковані 

науково-технічні кадри, сучасні наукові прилади і обладнання для 

проведення досліджень, спрямованих на розвиток оборонно-

промислового комплексу України. Також Академія не втратила 

традиційні зв’язки і активно співпрацює з державними науково-

виробничими комплексами, зокрема КБ «Південне», АТ «Мотор Січ», 

ДП «Антонов», КП ЦКБ «Арсенал», ЦКБ «Ритм», «Зоря – Машпроект» 

(Миколаїв). 

Така співпраця з окремими підприємствами, на жаль, не може 

охопити комплексну проблему забезпечення Збройних Сил України та 

інших військових формувань передовими зразками озброєння та 

військової техніки, оскільки втілення наукових розробок у серійне 

виготовлення на державному підприємстві сучасного зразка озброєння 

чи військової техніки потребує прийняття рішень на державному рівні. 
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На виконання пункту 3.7 Плану реалізації Концепції розвитку 

Національної академії наук України на 2014-2023 роки, затвердженої  

постановою Президії НАН України від 07.05.2014 № 107, Академією 

проведено інвентаризацію розробок і технологій подвійного 

призначення та підготовлено пропозиції щодо їх доопрацювання та (або) 

використання в інтересах оборонно-промислового комплексу. 

В результаті було:  

– сформовано перелік розробок і технологій подвійного 

використання, які установи НАН України підготували до впровадження 

або вже частково впровадили на підприємствах та організаціях України; 

– підготовлено пропозиції щодо замовлень (завдань) держави на 

створення прикладних розробок та технологій, що протягом 1-2 років 

можуть бути здійснені в інтересах оборонно-промислового комплексу. 

Ці пропозиції складаються з перспективних розробок за шістьома 

напрямами: матеріалознавство; механіка; енергетика; інформатика; 

електроніка; хімія, біологія і медицина. 

Зазначені перелік і пропозиції Національна академія наук України 

надіслала Президенту України та Кабінету Міністрів України для їх 

розгляду та включення до держзамовлення на 2015 та наступні роки.  

Крім того, Кабінет Міністрів України дорученням від 31.12.2014 

№ 47699/1/1-14 до Указу Президента України від 24.12.2014 № 953 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 

2014 року «Про ресурсне забезпечення сектору  безпеки і оборони 

України у 2015 році» зобов’язав, зокрема, Національну академію наук 

України разом з іншими міністерствами і відомствами передбачити у 

проекті Закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

фінансування заходів з розроблення і впровадження нових технологій, 

підготовки виробництва та створення нових виробничих потужностей 

для виробництва озброєння і військової техніки для потреб Збройних 

Сил України та інших військових формувань. 

На виконання пункту 9 згаданого доручення Кабінету Міністрів 

України та з метою активізації виконання робіт в інтересах підвищення 

обороноздатності та безпеки держави Президія НАН України 

постановляє: 

1. Вважати за доцільне започаткувати з 2015 року цільову наукову 

програму НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави» (далі – Програма). 

2. Призначити керівником Програми віце-президента НАН 

України академіка НАН України А.Г.Наумовця.  

3. Керівнику Програми до 18 лютого 2015 року розробити та 

внести на розгляд Президії НАН України положення про Міжвідомчу 

раду з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави при 

Президії НАН України, пропозиції щодо її складу й проект концепції 

Програми з визначенням її структури та основних завдань. 
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4. Секціям та відділенням НАН України забезпечити перегляд 

загальноакадемічних програм і програм відділень і обсягів їх 

фінансування з метою концентрації ресурсів на проведенні робіт в 

інтересах підвищення обороноздатності та безпеки держави. 

5. Академікам-секретарям відділень НАН України, керівникам 

установ НАН України переглянути тематику науково-дослідних робіт 

установ для збільшення обсягу прикладних досліджень і розробок, 

спрямованих на вирішення проблемних питань з: 

– модернізації та розвитку оборонно-промислового комплексу 

України; 

– підвищення інформаційної (в тому числі соціогуманітарної), 

енергетичної, біологічної та екологічної безпеки держави.  

6. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з 

Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України 

при підготовці пропозицій щодо розподілу обсягів бюджетного 

фінансування НАН України на 2015 і наступні роки передбачити 

видатки для виконання Програми, у тому числі й для придбання 

необхідного наукового обладнання і приладів. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

в.о.головного вченого секретаря НАН України члена-кореспондента 

НАН України  В.Л.Богданова.  

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

    В.о.головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

  член-кореспондент НАН України                            В.Л.Богданов 

 


