
Відбулося засідання Ради президентів академій наук України.                 

27 грудня 2013 р. відбулося засідання Ради президентів академій наук 

України, у якому взяли участь голова Ради, президент НАН України академік 

НАН України Б. Патон, президент НАМН України академік НАМН України 

А. Сердюк, президент НАПН України академік НАН України В. Кремень, 

президент НАПрН України академік НАН України В. Тацій, президент НАМ 

України академік НАМ України А.Чебикін, головний учений секретар НАН 

України академік НАН України В. Мачулін.  

Під час засідання було розглянуто низку питань, які стосувалися 

проблем фінансування академій наук України, формування міжакадемічних 

програм науково-дослідних робіт і розробок із пріоритетних проблем, 

результатів засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук з нагоди 20-

річчя діяльності асоціації, основних наукових напрямів і найважливіших 

проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014–2018 рр., 

реформування академічної гілки науки в Росії.  

Учасники засідання обговорили питання щодо проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік», у якому передбачено 

фінансування Національної та національних галузевих академій наук України 

за рахунок коштів загального фонду держбюджету практично в обсягах                         

2013 р. Голова ради Б. Патон підкреслив: «Враховуючи, що і в поточному 

році фінансування наших академій з Держбюджету було вкрай недостатнім, 

можна прогнозувати в наступному році ще більшого загострення існуючих 

проблем. Особливе занепокоєння викликають перспективи фінансування 

наших академій у I кварталі 2014 р., яке, відповідно до доведених 

Міністерством фінансів України граничних обсягів асигнувань, на чверть 

менше аналогічних обсягів 2013 р.».  

За результатами обговорення членами Ради президентів академій наук 

України було підписано звернення до Прем’єр-міністра України М. Азарова 

та Голови Верховної Ради України В. Рибака з проханням посприяти при 

доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2014 рік» збільшенню обсягів видатків Національної та національних 

галузевих академій наук України із загального фонду держбюджету у 2014 р.  

Також учасники засідання розглянули питання щодо підвищення 

ефективності координації наукових досліджень і розробок. Прийнято 

рішення щодо доцільності формування на перспективу міжакадемічних 

програм науково-дослідних робіт і розробок із пріоритетних наукових 

напрямів і проблем. У місячний термін національні галузеві академії наук 

України подадуть пропозиції для подальшого розгляду напрямів (проблем) 



міждисциплінарних програм наукових досліджень НАН України, до 

виконання яких могли б бути залучені наукові установи й організації 

галузевих академій.  

Крім того, рада розглянула питання, яке стосується визначення 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН 

України на 2014–2018 рр. На засіданні президії НАН України, що відбулося 

20 грудня ц. р., Основні наукові напрями були затверджені відповідною 

постановою.  

Учасники засідання ухвалили рішення щодо важливості визначення й 

затвердження в національних академіях наук основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень на середньостроковий 

(5–7 років) період як невід’ємної складової системних засад здійснення 

координації фундаментальних досліджень, сприяння більш ефективному 

плануванню, проведенню експертних оцінок та упорядкуванню звітності з 

виконання тематики досліджень у відповідних галузях наук (Відбулося 

засідання Ради президентів академій наук України // Національна 

академія наук України  (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 30.12). 

 


