
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Звіт про використання коштів Державного бюджету України 

Національною академією наук України у 2009 році 

 

 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. 

  Законом України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для 

НАН України затверджені планові видатки загальним обсягом 1 млрд. 846,9 

млн.грн. План бюджетного фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності НАН України був визначений у сумі 1 млрд. 819,3 млн.грн. 

У 2009 році до  НАН України  з  усіх  джерел фінансування  надійшло  

2 млрд. 254,9 млн.грн. 

 За підсумками 2009 року Академію було профінансовано з державного 

бюджету України (загальний фонд бюджету) в обсязі 1 млрд. 835,9 млн.грн., 

що складає 99,4% від планових річних показників. Питома вага фінансування 

за рахунок  загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи НАН 

України з усіх джерел надходжень, становить 81,4% 

 Понад асигнування, що були виділені із загального фонду державного 

бюджету, бюджетні установи та організації Академії самостійно отримали у 

2009 році (спеціальний фонд бюджету) 419,0 млн.грн., що склало 18,6% від 

загального обсягу надходжень.  

 Середньорічна чисельність працюючих у бюджетних установах та 

організаціях НАН України у звітному році становила 38090 осіб. 

 Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2009 році 

за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались на виконання 11 

бюджетних програм. 

 

У 2009 році Національна академія наук України зосередила свою 

діяльність на подальшій активізації наукових досліджень, участі творчих 

колективів у вирішенні актуальних проблем розвитку держави. За 

результатами діяльності Академії у 2009 році були отримані вагомі здобутки 

в галузі фундаментальних досліджень та прикладних розробок. 

Зокрема,  вченими Академії повністю розв„язано обернену задачу 

теорії коливань, розроблено принципово нову модель ядерної динамічної 

асоціативної пам„яті, придатну для роботи в реальному часі, виявлено явище 

високої асиметрії електропровідності молекулярних ниток, яке можне бути 

використано для створення молекулярних випрямлячів. Суттєво розвинуті 

наукові основи високочастотного зварювання живих тканин, що дало змогу 

вперше провести успішні експерименти з нових видів хірургічних операцій. 

Доведено вирішальну роль калієвої провідності у сигнальній функції 

механізмів електричної збудливості нейронів. Методами хромосомної 

інженерії отримано нові високопродуктивні сорти озимої пшениці, а сорт 

пшениці Фаворитка забезпечив минулого року на Черкащині урожай 131,5 

ц/га – рекордний за всю історію України. 
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В сфері економічних і соціогуманітарних наук здійснено комплексний 

аналіз стану та визначальних тенденцій в економіці, соціальній, політико-

правовій та культурній сферах суспільного життя нашої держави. Його 

результатом стала національна доповідь «Соціально-економічний стан 

України: наслідки для народу та держави», яка вийшла в світ наприкінці 

минулого року. Ця праця є першою із серії запланованих Національною 

академією наук щорічних доповідей з ключових проблем сучасної України.   

Важливе значення для розвитку пріоритетних фундаментальних 

досліджень мало виконання академічних цільових комплексних програм. 

Суттєвий внесок у науково-технічне забезпечення розв‟язання актуальних 

народногосподарських проблем зроблено в рамках цільових програм 

прикладних досліджень.  

Загалом минулого року реалізовувалося 20 цільових програм 

загальноакадемічного рівня і підсумки їх виконання засвідчили високу 

ефективність такої форми організації досліджень з пріоритетних наукових 

напрямів. 

Значна увага приділялася посиленню впливу результатів наукової 

діяльності на інноваційний розвиток держави.  Протягом звітного періоду 

установами Академії впроваджено понад  2100  наукових та науково-

технічних розробок, укладено більше 40 ліцензійних угод і контрактів в 

Україні й за кордоном, отримано 725 патентів на винаходи і корисні моделі. 

Успішно виконано 45 науково-технічних інноваційних проектів, які були 

відібрані за конкурсом.  

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541030 „Фундаментальні дослідження наукових установ  

Національної академії наук України” були затверджені у сумі 1642534,2 

тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 1241820,9 тис. грн., 

спеціального фонду – 400713,3 тис. грн. 

Касові видатки за  КПКВК 6541030 у 2009 році склали 1577816,1 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 1241006,5 тис. грн., 

спеціального фонду – 336809,6 тис. грн.  

У 2009 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт здійснювалося у 180 бюджетних установах. Було забезпечено 

виконання 6216 тем фундаментальних досліджень , з них за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету –  2111 тем і спеціального 

фонду – 4105 тем. За результатами досліджень установами НАН України 

видано 950 монографій та підручників. Науковцями НАН України 

опубліковано понад 21 тисячу наукових статей. 

В звітному році виконувались сформовані на конкурсних засадах 

комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України: 

«Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології», «Наукові основи, 

методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи 

моніторингу геосистем на території України (GEO-UA)», «Фундаментальні 

проблеми водневої енергетики», «Створення ефективних інтелектуальних 
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інформаційних технологій, високопродуктивних ЕОМ та засобів захисту 

інформації» («Інтелект»). Крім того, проводились дослідження за спільним 

конкурсом наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного 

наукового фонду у галузі суспільних і гуманітарних наук, спільним 

конкурсом з Російським фондом фундаментальних досліджень та спільні 

дослідження з EISCAT. 

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541050  „Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 

державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне 

забезпечення Національної академії наук України” були затверджені у сумі 

506625,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 407415,9 тис. 

грн., спеціального фонду – 99209,3 тис. грн. 

 Касові видатки на  КПКВК 6541050 за 2009 рік склали 472301,3  

тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 407017,2 тис. грн., 

спеціального фонду – 65284,1 тис. грн. 

 У 2009 році виконання прикладних науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт здійснювалося у 193 бюджетних установах. 

Забезпечено виконання 2117  прикладних розробок у сфері розвитку 

галузей економіки за рахунок коштів загального та спеціального фонду 

державного бюджету, а також 1131 наукова тема за рахунок коштів 

загального фонду та 780 тем за рахунок коштів спеціального фонду 

державного бюджету.  

У звітному році виконувались сформовані на конкурсних засадах 

комплексні програми прикладних досліджень: “Проблема ресурсу і безпеки 

експлуатації конструкцій, споруд та машин” (“Ресурс”), “Сенсорні системи 

для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб”, “Новітні 

медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини”,  

“Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної 

енергії” (“Космофізика”), “Стратегічні мінеральні ресурси України”, 

“Біомаса як паливна сировина” (“Біопаливо”), “Комплексні біоресурсні, 

гідрофізичні і геолого-фізичні дослідження морського середовища, 

перспективних нафтогазових структур та картування розподілу газогідратів в 

акваторії Чорного та Азовського морів”, “Вивчення пам‟яток вітчизняної 

історико-культурної спадщини та їх актуалізація в духовному житті 

сучасного українського суспільства”, “Проблеми і перспективи соціально-

економічного та політико-правового розвитку України”, “Розвиток 

інтелектуального і духовного потенціалу та модернізація сфер науки, освіти, 

культури, управління”, “Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної 

трансформації українського суспільства у першу чверть ХХІ ст.”, “Інтеграція 

до світової спільноти та стратегічні виклики для України”; наукова розробка 

„Інтелектуальна  автоматизована інформаційно-аналітична система 

супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ”; 

науково-технічні (інноваційні проекти).                                                       
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Протягом минулого року установами Національної академії наук 

України виконувалась 181 науково-дослідна робота за 5 державними 

цільовими науково-технічними програмами та науковими частинами інших 

державних цільових програм України у сфері розвитку галузей економіки. На 

фінансування цих робіт з Державного бюджету України було виділено 

41995,6 тис. грн.  

У 2009 році НАН України, як і протягом попередніх 5 років, 

здійснювала централізовані закупівлі імпортних наукових приладів. Було 

придбано 3 комплекти таких наукових приладів для Фізико-технічного 

інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна (м. Харків),  інститутів 

електрозварювання ім. Є.О. Патона і прикладної фізики (м. Суми) НАН 

України на загальну суму 32705,0 тис.грн.  

 

Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання 

програми КПКВ 6541020 „Наукова і організаційна діяльність Президії   

Національної академії наук України” були затверджені у сумі 57286,7 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 53956,7 тис. грн., спеціального 

фонду – 3330,0 тис. грн. 

Касові видатки на КПКВК 6541020 за 2009 рік склали 59701,8 тис. грн., 

у тому числі видатки загального фонду – 52883,9 тис. грн., спеціального 

фонду – 6817,9 тис. грн. (з урахуванням змін). 

За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми проводились 

науково-організаційні заходи (сесії загальних зборів НАН України, її 

відділень та секцій, комплексні перевірки діяльності установ Академії, 

наради, семінари тощо), здійснювались виплати довічних стипендій 

членам НАН України та стипендій Президента України молодим вченим,  

премій імені видатних учених України за визначні наукові здобутки, 

здійснювався прийом іноземних делегацій та вчених, утримувався апарат 

Президії НАН України, виконувався поточний ремонт приміщень, 

обчислювальної та офісної техніки.  

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541100 „Медичне обслуговування працівників  

Національної академії наук України” були затверджені у сумі  20270,3 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 19718,0 тис. грн., спеціального 

фонду – 552,3 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541100 за 2009 рік склали 20160,4 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 19567,9 тис. грн., спеціального 

фонду – 592,5 тис. грн. (з урахуванням змін). 

 

У 2009 році було використано 106,8 тис. ліжко-місць у звичайному 

стаціонарі та 5,2 тис. ліжко-місць у денному стаціонарі. Поліклінічні 

відділення лікарні відвідало 392,0 тис. осіб.  

 



 5 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541130 „Фінансова підтримка розвитку інфраструктури 

Національної академії наук України” були затверджені у сумі 54541,1 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 42891,1 тис. грн., спеціального 

фонду – 12650,0 тис. грн. 

 Касові видатки на  КПКВК 6541130 за 2009 рік склали 41235,3 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 34678,8 тис. грн., спеціального 

фонду – 6556,5 тис. грн. 

За рахунок цих коштів утримувались, зокрема, 45 наукових об‟єктів у 

44 установах Академії, які включені до Державного реєстру наукових 

об'єктів, що становлять національне надбання. Серед них: ядерно-фізичні 

установки, магніто-динамічні, лазерні, радіоастрономічні та 

дифрактометричні комплекси; комплекси рослинно-тваринного світу, 

мікроорганізмів та грибів, клітинні банки ліній  тканин людини і тварин; 

наукові природничі фондові колекції і музейні експозиції; фонди рукописів, 

стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівних фондів 

України. 

Крім того, кошти, передбачені за цією бюджетною програмою, 

спрямовувались на: поточний ремонт майнового комплексу НАН України, 

фізичну охорону дослідницького ядерного реактора в Інституті ядерних 

досліджень НАН України, розбудову академічної інформаційно-

обчислювальної мережі та грід-інфраструктури, організацію морських 

експедицій, проведення 89 наукових конференцій, виставок та семінарів, 

сплату внесків до міжнародних наукових організацій. 

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541140 „Здійснення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки АЕС НАН 

України” були затверджені у сумі 27482,9 тис. грн., у тому числі видатки 

загального фонду – 25082,9 тис. грн., спеціального фонду – 2400,0 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541140 за 2009 рік склали 27941,6 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 25082,9 тис. грн., спеціального 

фонду – 2858,7 тис. грн. (з урахуванням змін). 

 Протягом 2009 року забезпечено виконання 24 НДДКР, з них за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 12 НДДКР  і 

спеціального фонду – 12 НДДКР. 

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541160 „Сейсмічні та геофізичні спостереження” за  

загальним фондом були затверджені у сумі 5302,8 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541160 за  загальним фондом у 2009 році 

склали 5272,3 тис. грн. 

Протягом 2009 року за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету забезпечено виконання 3-х НДДКР у 3-х наукових 

установах НАН України .  
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 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541170 „Збереження та розвиток садово-паркового 

комплексу „Феофанія” були затверджені у сумі 7020,6 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду – 6970,6 тис. грн., спеціального фонду – 50,0 

тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541170 за загальним фондом у 2009 році 

склали 7013,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 6970,3 тис. 

грн., спеціального фонду – 43,0 тис. грн. 

У 2009 році кошти державного бюджету спрямовувались на 

забезпечення виконання робіт з утримання парку та підтримання об‟єктів 

реконструкції, а також охорону державного майна на території комплексу. 

 

 Державним бюджетом України на 2009 рік видатки на виконання  

програми КПКВ 6541180 „Забезпечення діяльності Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського” були затверджені у сумі 36837,1 

тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 35817,1 тис. грн., 

спеціального фонду – 1020,0 тис. грн. 

Касові видатки на  КПКВК 6541180 за 2009 рік склали 36785,6 тис. 

грн., у тому числі видатки загального фонду – 35543,1 тис. грн., спеціального 

фонду – 1242,5 тис. грн. (з урахуванням змін). 

Протягом 2009 року забезпечено виконання 8 наукових тем за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету , здійснено 

випуск 54 найменувань друкованої продукції. 

 

 Публічне ознайомлення зі Звітом про використання коштів Державного 

бюджету України Національною академією наук України у 2009 році 

відбудеться 13 травня 2010 року 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

). 

Звіт про використання Національною академією наук України коштів 

Державного бюджету України у 2009 році розміщений  на web-сайті НАН 

України: www.nas.gov.ua.  

 

Головний вчений секретар 

Національної академії наук України 

академік НАН України                                                                 А.Г.Загородній 

 

 

 

 

http://www.nas.gov.ua/


Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2009 році 

Національною академією наук України 

тис. грн. 

Код 

економічної 

класифікації 
видатків 

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Затверджено 

кошторисом 

на рік 

Касові 
видатки 

Затверджено 

кошторисом 

на рік 

Касові 
видатки 

1 2 3 4 5 6 

  Видатки - всього 1846905,8 1835938,1 492718,9 420388,6 

  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 1816700,3 1805988,6 424556,4 374789,1 

1100 Видатки на товари і послуги 1786708,9 1777035,9 421693,2 371930,4 

1111 Заробітна плата 68849,8 68844,4 376,0 332,7 

1120 
Нарахування на заробітну 

плату 
24525,1 24435,4 152,1 132,1 

1130 

Придбання предметів 

постачання і матеріалів, оплата 

послуг та інші видатки 

28968,3 20636,4 5979,8 4779,0 

1140 Видатки на відрядження 737,8 672,2 120,1 73,4 

1160 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
7271,9 7259,1 832,3 620,7 

1170 

Дослідження і розробки, 

видатки державного 

(регіонального) значення 

1656356,0 1655188,4 414232,9 365992,5 

1300 Субсидії і поточні трансферти 29991,4 28952,8 2863,2 2858,7 

2000 Капітальні видатки 30205,5 29949,5 68162,5 45599,5 

В тому числі в розрізі програм за КЕКВ, показники яких перевищують 5 млн.грн: 

6541020 "Наукова і організаційна діяльність Президії Національної академії наук України" 

  Видатки - всього 53956,7 52883,9 7660,7 6817,8 

  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 53956,7 52883,9 7616,2 6776,3 

1100 Видатки на товари і послуги 26828,2 25769,8     

1111 Заробітна плата 17198,5 17198,5     

1120 
Нарахування на заробітну 

плату 
5795,0 5795,0     

1340 Поточні трансферти населенню 27128,5 27114,1     

6541030 "Фундаментальні дослідження наукових установ НАН України" 

  Видатки - всього 1241820,9 1241006,5 393770,9 336809,6 

  В тому числі: 

1170 

Дослідження і розробки, 

видатки державного 

(регіонального) значення 

1241570,9 1240879,5 343714,8 302575,2 
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2410 

Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

    50056,1 34234,4 

6541050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, 

технічне забезпечення НАН України" 

  Видатки - всього 407415,9 407017,2 72819,6 65284,1 

  В тому числі: 

1170 

Дослідження і розробки, 

видатки державного 

(регіонального) значення 

377460,4 377194,7 67268,0 60569,9 

2410 

Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

29955,5 29822,5 5551,6 4714,2 

6541100 "Медичне обслуговування працівників НАН України" 

  Видатки - всього 19718,0 19567,9     

  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 19718,0 19567,9     

1100 Видатки на товари і послуги 19718,0 19567,9     

1111 Заробітна плата 11125,0 11120,6     

6541130 "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури НАН України" 

  Видатки - всього 42891,1 34678,8 12444,2 6556,5 

  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 42891,1 34678,8     

1100 Видатки на товари і послуги 40031,1 32843,0     

1111 Заробітна плата 10070,3 10069,3     

1130 

Придбання предметів 

постачання і матеріалів, оплата 

послуг та інші видатки 

22295,1 15170,9     

2000 Капітальні видатки 0,0 0,0 12201,8 6337,0 

6541140 "Здійснення науково-дослідницьких та дослідно конструкторських робіт ІПБ АЕС 

НАН України" 

  Видатки - всього 25082,9 25082,9     

  В тому числі: 

1170 

Дослідження і розробки, 

видатки державного 

(регіонального) значення 

25082,9 25082,9     

6541160 "Сейсмічні та геофізичні спостереження" 

  Видатки - всього 5302,8 5272,3 0,0 0,0 

  В тому числі: 
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1000 Поточні видатки 5302,8 5272,3 0,0 0,0 

1100 Видатки на товари і послуги 5302,8 5272,3 0,0 0,0 

6541170 "Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у м. Києві" 

  Видатки - всього 6970,6 6970,3     

  В тому числі: 

1170 

Дослідження і розробки, 

видатки державного 

(регіонального) значення 

6970,6 6970,3     

6541180 "Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського" 

  Видатки - всього 35817,1 35543,1     

  В тому числі: 

1000 Поточні видатки 35817,1 35543,1     

1100 Видатки на товари і послуги 35817,1 35543,1     

1111 Заробітна плата 23748,8 23748,8     

1120 
Нарахування на заробітну 

плату 
8642,1 8616,3     

      

Головний вчений секретар     

Національної академії наук України      

академік НАН України   А.Г. Загородній 

 


