
З 2004 по 2008  роки Урядом виділялось Академії щорічно  40 – 50  млн. грн. (8 – 
10 млн. дол. США) на придбання високовартісного обладнання. Це дозволило 

придбати  135  нових наукових прилади, на базі яких  створені 81 Центр 
колективного користування науковими приладами в  59 наукових установах НАН 

України.  
В Центрах працює понад 650 працівників, з яких 64% наукові працівники.  



У 2018 році Центри брали участь у: 
 - виконанні  фундаментальних, пошукових та науково-технічних досліджень НАН 
України;   

- проводили спільні дослідження з 38 вищими навчальними закладами  України та  

25  іноземним науковими установами Австрії, Білорусії, Болгарії, Великобританії, 
Греції, Іспанії, Німеччини, Польщі, Словаччини,  Угорщини, Франції, Швейцарії, 
Швеції, КНР, США;  

- надавали  послуги  більше ніж 50 вітчизняним  державним і приватним 
підприємствам, у тому числі підприємствам оборонно-промислового комплексу, 
зокрема це: ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», ПАТ «Мотор 
Січ», КП СПБ «Арсенал», ДП «Антонов», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «ЦКБ 
«Ритм», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «ДККБ «Луч»,  ВАТ «Мерідіан», ПРАТ 
«Завод «Кузня на Рибальському»,  ДП КБ «Артилерійське озброєння», ДП «УкрДНІІ 
вагонобудування», ВАТ «УкрНДІ Проектстальконструкція» ім. В.М. Шимановського». 
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Кількість Центрів за їх розташуванням у містах України, з них 
ті що потребують термінового ремонту або модернізації 
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ремонту/модернізації, 
од. 
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У 2018 році за напрямом 5 бюджетної програми КПКВК 6541230 на 
ремонт, модернізацію та оновлення приладного парку НАН України 
було виділено  85,2194 млн. грн.  
З них 29,991 млн. грн. було передбачено цільовим призначенням  
на «Розробку препаратів на основі олігонуклеотидів для нових 
методів діагностики та лікування раку», які були виділені   
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.  
 

Решту коштів, а саме 55,228 млн. грн.,  за цією 
 бюджетною програмою було передбачено іншим  
37 науковим установам НАН України.  
З них 38,7287 млн. грн. становили капітальні видатки,  
які було спрямовано на ремонти і модернізацію  
37 одиниць приладів та розвиток 4 обчислювальних  
кластерів Українського національного Гріда;  
16,4993 млн. грн. поточних видатків було спрямовано  
на модернізацію і ремонти ще 28 одиниць наукових  
приладів.  
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За напрямом 5 бюджетної програми КПКВК 6541230  у 2018 році було 
відремонтовано та модернізовано, зокрема:  
 
• Масспектрометрів та хроматомасспектрометрів – 10 од. 
• Сканівних електронних мікроскопів – 9 од. 
• Рентгенівських дифрактометрів – 5 од. 
• Випробувальних машин – 3 од. 
• Диференційних скануючих калориметрів – 3 од. 
• ІЧ спектрометрів – 2 од. 
• Фемтосекундний лазерний комплекс – 1 од.  
• Спектрометр ядерного магнітного резонансу – 1 од. 
• Кластерів національного Українського Гріда – 4 од. 
• Придбано обладнання для оборонних досліджень – 7 Комплектів. 

 
 

 

Дякую за увагу !  


