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75-річчя академіка НАН України 
Д.О. МЕЛЬНИЧУКА 

Відомий вчений у галузі біохімії, доктор біологічних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України, академік НАН України і НААН Украї-
ни, Герой України, повний кавалер ордена України «За заслу-
ги» Дмитро Олексійович Мельничук народився 5 листопада 
1943 р. У 1964 р. закінчив нинішній Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (НУБіП). Під ке-
рівництвом акад. М.Ф. Гулого підготував кандидатську і док-
торську дисертації. Працював в Інституті біохімії ім. О.В. Пал-
ладіна НАН України (1969–1984 рр.), де сформував і очолив 
відділ регуляції обміну речовин. За результатами його науко-
вих досліджень з вивчення регуляторної ролі ряду низькомо-
лекулярних метаболітів в організмі відкрито низку метабо-
лічних механізмів внутріклітинної регуляції кислотно-лужної 
рівноваги при гіпобіозі та їх порушень при діабеті, подагрі, 
алкогольному токсикозі, карієсі, остеопорозах тощо, а також 
створено і впроваджено в практику низку ефективних препа-
ратів (карбоксилін, МП-15, намацит, медихронал, фосфомол). 
Д.О. Мельничук є автором (співавтором) близько 700 науко-
вих праць, у т. ч. понад 10 монографій і підручників, одержав 90 
патентів. Підготував 11 докторів та 22 кандидатів наук. 

У 1984–2014 рр. очолював НУБіП. За цей час в універси-
теті було відкрито 37 нових спеціальностей, отримано 6 Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки, він стабільно 
увійшов до десятки найкращих університетів України і аграр-
них університетів Європи. У 2001–2003 рр. Д.О. Мельничук 
був обраний президентом Всесвітнього консорціуму аграрних 
університетів (GCHERA), радником Генерального директора 
ФАО ООН. Нині він є радником Президії НАНУ і НААН та 
головою Громадської організації «Рада Героїв України в АПК». 
Йому присвоєно ряд почесних пожиттєвих звань, нагород і від-
знак: сенатор штату Луїзіана США, президент GCHERA, док-
тор (професор) 11 провідних іноземних університетів, лауреат 
премії ім. В.І. Вернадського (Фонду«Україна — ХХІ століття»), 
нагороджено орденом Франції «За заслуги», Золотою медаллю 
ФАО ООН та ін.


