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ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ

 ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
7 листопада 2018 року 

Перед початком засідання Президент НАН України академік 
Б.Є. Патон вручив державні нагороди, присуджені Указами 
Президента України провідним науковцям Академії за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

*  *  *
Далі члени Президії НАН України та запрошені заслухали 

співдоповідь головного наукового співробітника Інституту ге-
ологічних наук НАН України академіка НАН України Олек-
сандра Юхимовича Лукіна, ректора Івано-Франківського на-
ціонального технічного університету нафти і газу академіка 
НАН України Євстахія Івановича Крижанівського та дирек-
тора Державної установи «Інститут економіки та прогнозуван-
ня НАН України» академіка НАН України Валерія Михайло-
вича Гейця про перспективи нарощування видобутку нафти і 
газу в Україні (стенограму див. на с. 38).

У співдоповіді було зазначено, що природно-ресурсний по-
тенціал надр України та наявні науково-технічні напрацюван-
ня в галузі пошуку, розвідки, видобування нафти і газу створю-
ють усі необхідні передумови та дають реальні можливості для 
вирішення надзвичайно актуальної сьогодні для України про-
блеми нарощування власного видобутку вуглеводнів, а отже, і 
зміцнення енергетичної безпеки держави.

В обговоренні співдоповіді взяли участь академік НАН 
України Б.Є. Патон; головний геолог Акціонерного товариства 
«Укргазвидобування» М.І. Мачужак; генеральний директор 
ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового ін-
струменту» Я.В. Кунцяк; перший віце-президент Українського 
союзу промисловців і підприємців С.М. Прохоров; почесний 
директор Інституту газу НАН України академік НАН Украї-
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ни І.М. Карп; директор Головної астрономіч-
ної обсерваторії НАН України академік НАН 
України Я.С. Яцків; завідувач відділу геоло-
гії вугільних родовищ Інституту геологічних 
наук НАН України доктор геологічних наук 
М.І. Євдощук.

У виголошених доповідях та виступах, що 
пролунали під час їх обговорення, було ви-
світлено важливі геологічні, технологічні та 
економічні аспекти проблеми нарощування 
видобутку нафти і газу в Україні. Наголошу-
валося, що від вирішення цієї проблеми зале-
жить енергетична безпека країни, стабільність 
вітчизняної економіки і соціальної сфери.

У доповідях було підкреслено, що в Україні 
сьогодні є реальна можливість істотно збіль-
шити власний видобуток вуглеводнів, при-
чому у досить стислі терміни. Реалізувати цю 
можливість можна, зокрема, завдяки віднов-
ленню законсервованих свердловин, освоєнню 
морського шельфу Чорного моря та видобутку 
нафти і газу з великих глибин Дніпровсько-
Донецької западини та у Прикарпатті.

Для того, щоб запропоновані шляхи наро-
щування видобутку стали реальністю, потрібні 
не лише економічні стимули з боку держави, а 
й активне використання науково-технічних 
розробок вітчизняних науковців. Це пов’язано 
з особливостями надр України та необхідністю 
зменшення негативного впливу видобувних 
робіт на стан довкілля.

Доробок вітчизняних учених з цього питан-
ня, як зазначалося у виступах, досить ваго-
мий. На думку доповідачів, заслуговує на під-
тримку пропозиція щодо створення державної 
ключової лабораторії для вирішення проблем 
нафтогазової галузі через об’єднання науково-
технічного потенціалу Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти 
і газу та профільних наукових установ НАН 
України. Це створить механізм для залучення 
додаткових коштів, у тому числі від Національ-
ного фонду досліджень України, діяльність 
якого має розпочатися найближчим часом. 

Президія НАН України також зауважила, 
що, крім нарощування видобутку вуглеводнів, 
не слід забувати і про необхідність ефективно-

Доповідь академіка НАН України Олександра Юхи-
мовича Лукіна
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Крижанівського

Доповідь академіка НАН України Валерія Михайло-
вича Гейця
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го їх використання та зменшення споживання 
енергоресурсів. Наукові установи Академії 
мають і надалі розвивати відповідні досліджен-
ня та розробки.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• заслухали інформацію про інноваційну платфор-
му IDEATION, яку доповів менеджер наукових дослі-
джень, засновник і організатор цієї платформи Віктор 
Корсун (Канада); 

• підтримали рішення про нагородження Па м’ят-
ною відзнакою на честь 100-річчя НАН України чле-
нів НАН України за вагомий особистий внесок у вирі-
шення наукових і науково-технічних проблем, впрова-
дження розробок у народне господарство та практику 
соціально-культурного будівництва, підготовку на-
укової зміни та самовіддану плідну творчу працю; 

• за результатами атестації молодих вчених — сти-
пендіатів Президента України та конкурсу на поточні 
вакансії визначили 300 стипендіатів Президента Укра-
їни, перелік яких затвердить Комітет з Державних пре-
мій України в галузі науки і техніки; 

• погодили кандидатури відповідальних від НАН 
України за підготовку та подання до Міністерства 
освіти і науки України та Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій пропозицій стосовно ви-
конання завдань, передбачених планом заходів щодо 
реформування вітчизняної наукової сфери, затвер-
дженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17.10.2018 № 776-р.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Призначено:
• кандидата економічних наук Волікова Володи-

мира Володимировича на посаду директора Північно-
східного наукового центру НАН України та МОН 
України;

• академіка НАН України Смолія Валерія Андрі-
йовича на посаду директора Інституту історії України 
НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Кудрячен-
ка Андрія Івановича на посаду директора Державної 
установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

• члена-кореспондента НАН України Дубровіну 
Любов Андріївну на посаду генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-
ського;

• кандидата юридичних наук Бошицького Юрія 
Ладиславовича на посаду ректора Київського універ-
ситету права НАН України.

Затверджено:
• доктора економічних наук Лайка Олександра 

Івановича на посаді заступника директора з наукової 
роботи Інституту проблем ринку та економіко-еко ло-
гічних досліджень НАН України;

• доктора економічних наук Сторонянську Ірину 
Зеновіївну на посаді заступника директора з наукової 
роботи Державної установи «Інститут регіональних 
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»;

• кандидата фізико-математичних наук Демченка 
Володимира Васильовича на посаді ученого секрета-
ря Державної установи «Інститут регіональних дослі-
джень ім. М.І. Долішнього НАН України»;

• кандидата економічних наук Корецького Анто-
на Ігоровича на посаді ученого секретаря Державної 
установи «Інститут досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН 
України».

Погоджено кандидатуру:
• доктора фізико-математичних наук Іванюка Фе-

дора Олексійовича на посаду завідувача відділу теорії 
ядра Інституту ядерних досліджень НАН України;

• кандидата економічних наук Колмакової Ва-
лентини Миколаївни на посаду завідувача відділу 
економічних проблем екологічної політики та стало-
го розвитку Державної установи «Інститут економі-
ки природокористування та сталого розвитку НАН 
України»;

• кандидата юридичних наук Єремєєвої Наталії 
Валеріївни на посаду завідувача відділу господарсько-

Виступ організатора інноваційної платформи 
IDEATION Віктора Корсуна (Канада)
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правових проблем економічної безпеки Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України;

• кандидата економічних наук Тарасевич Олени 
Вікторівни на посаду завідувача відділу господарсько-
правових проблем містознавства Інституту економіко-
правових досліджень НАН України.

Відзнакою НАН України «За наукові досягнен-
ня» нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України академі-
ка НАН України Магуру Ігоря Сильвестровича за ба-
гатолітню плідну невтомну працю, вагомі творчі здо-
бутки у галузі електрофізіології та особистий внесок у 
розвиток медичної і біологічної науки;

• завідувача кафедри Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова доктора фізико-ма-
те ма тичних наук, професора Адамяна Вадима Мовсе-
совича за багатолітню плідну працю вченого і педаго-
га, вагомі наукові здобутки у галузі теоретичної і мате-
матичної фізики та підготовку висококваліфікованих 
наукових кадрів;

• працівників Інституту механіки ім. С.П. Тимо-
шенка НАН України — завідувача відділу, доктора 
технічних наук Голуба Владислава Петровича; за-
відувача відділу, доктора фізико-математичних наук 
Камінського Анатолія Олексійовича; завідувача від-
ділу, доктора фізико-математичних наук Карнаухова 
Василя Гавриловича; провідного наукового співро-
бітника, доктора фізико-математичних наук Ларіна 
Володимира Борисовича; завідувача відділу, докто-
ра технічних наук Лугового Петра Захаровича — за 
багатолітню плідну творчу працю, визначні здобутки 
світової ваги в теоретичних і прикладних наукових до-
слідженнях механіки матеріалів, систем і конструкцій, 
активне сприяння впровадженню розробок в інженер-
ну практику та з нагоди 100-річчя від часу заснування 
Інституту як першої академічної установи технічного 
спрямування;

• президента Національної академії наук Киргизь-
кої Республіки академіка НАН Киргизької Республі-
ки Джуматаєва Мурата Садирбековича за визначний 
внесок у розвиток фундаментальних і прикладних на-
укових досліджень, активне сприяння розробленню 
техніки і технологій для пріоритетних галузей про-
мисловості та з нагоди 75-річчя від часу заснування 
НАН Киргизької Республіки.

Відзнакою НАН України «За сприяння розвитку 
науки» нагороджено:

• генерального директора Акціонерного товариства 
«Турбоатом» кандидата економічних наук Суботіна 
Віктора Георгійовича за вагоме сприяння розвитку 
наукових досліджень і впровадженню їх результатів 

у практику вітчизняного турбобудування і енергетич-
ного машинобудування та з нагоди 85-річчя від часу 
заснування Харківського турбінного заводу.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• працівників Інституту механіки ім. С.П. Тимо-
шенка НАН України — завідувача відділу, доктора 
фі зи ко-математичних наук Григоренка Олександра 
Ярославовича; директора Інституту академіка НАН 
України Гузя Олександра Миколайовича — за багато-
літню плідну творчу працю, визначні здобутки світо-
вої ваги в теоретичних і прикладних наукових дослі-
дженнях механіки матеріалів, систем і конструкцій, 
активне сприяння впровадженню розробок в інженер-
ну практику та з нагоди 100-річчя від часу заснування 
Інституту як першої академічної установи технічного 
спрямування;

• завідувача відділу Інституту теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України члена-ко рес пон-
дента НАН України Гусиніна Валерія Павловича за 
багатолітню плідну працю вченого і педагога, значні 
творчі здобутки та особистий внесок у виховання на-
укових кадрів фізиків-теоретиків.

Відзнакою НАН України «За професійні здобут-
ки» нагороджено:

• заступника генерального директора з економіки 
Науково-технічного комплексу «Інститут електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України» кандидата 
технічних наук Проскудіна Валерія Миколайовича за 
багатолітню плідну працю, вагомі здобутки у профе-
сійній діяльності та значний особистий внесок у роз-
виток і забезпечення наукових досліджень в Інституті;

• працівників Інституту механіки ім. С.П. Тимо-
шенка НАН України — провідного наукового спів-
робітника, доктора фізико-математичних наук Бес-
палову Олену Іванівну; завідувача відділу, доктора 
технічних наук Галішина Олександра Закіряновича; 
провідного наукового співробітника, доктора фізико-
математичних наук Кіфоренка Бориса Микитовича; 
провідного наукового співробітника, доктора фізико-
математичних наук Мейшу Володимира Федорови-
ча — за багатолітню плідну творчу працю, визначні 
здобутки світової ваги в теоретичних і прикладних 
наукових дослідженнях механіки матеріалів, систем 
і конструкцій, активне сприяння впровадженню роз-
робок в інженерну практику та з нагоди 100-річчя від 
часу заснування Інституту як першої академічної уста-
нови технічного спрямування;

• головного наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України доктора фізико-математичних наук Галанова 
Бориса Олександровича за багатолітню плідну на-
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укову і науково-організаційну працю та особисті твор-
чі здобутки в галузі прикладної математики, фізики і 
механіки міцності конденсованих середовищ, фізики 
поверхневих явищ.

Подякою НАН України відзначено:
• провідного наукового співробітника Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
кандидата технічних наук Пустовойта Сергія Воло-
димировича за багатолітню плідну і сумлінну працю 
та особистий внесок у розвиток наукових досліджень 
в Інституті;

• заступника директора з виробництва ТОВ «Ана-
літика» Малова Віктора Івановича за активну спів-
працю з Головною астрономічною обсерваторією НАН 
України з питань розроблення та впровадження новіт-
ніх методів і засобів у галузі геодезії й картографії;

• завідувача лабораторії Науково-дослідного інсти-
туту геодезії і картографії Шевчука Петра Максимо-
вича за активну співпрацю з Головною астрономічною 
обсерваторією НАН України з питань розроблення та 
впровадження новітніх методів і засобів у галузі гео-
дезії й картографії;

• ветерана Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України доктора технічних наук Гущу Оле-
га Йосиповича за багатолітню плідну працю вченого, 
вагомі творчі здобутки та особистий внесок у розвиток 
наукових досліджень в Інституті;

• учасників ХХІІІ Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Проблеми і перспективи інно-
ваційного розвитку економіки в контексті інтеграції 
України в європейський науково-інноваційний про-
стір» — доцента кафедри Сумського державного педа-
гогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидата 
історичних наук Єпик Ларису Іванівну; керівника 
Громадської організації «Академія сучасного політи-
ка» Колесник Марію Михайлівну — за активну участь 
в організації і проведенні конференції.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• наукового співробітника Інституту фізики НАН 
України кандидата фізико-математичних наук Кур-

мея Миколу Дмитровича за багатолітню плідну і сум-
лінну працю та значний особистий внесок у розвиток 
наукових досліджень у галузі спектроскопії молеку-
лярних кристалів;

• завідувача господарського відділу Інституту тео-
ретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
Січову Ніну Миколаївну за багатолітню сумлінну 
працю із забезпечення життєдіяльності Інституту 
та відповідальне ставлення до виконання посадових 
обов’язків;

• головного наукового співробітника Інституту 
геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України доктора 
фізико-математичних наук Пилипенка Віталія Мико-
лайовича за багатолітню плідну наукову працю, вагомі 
творчі здобутки у галузі геофізики та особистий вне-
сок у розвиток наукових досліджень в Інституті;

• провідного наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України доктора фізико-математичних наук Карпеця 
Мирослава Васильовича за багатолітню плідну на-
укову і педагогічну працю та вагомі здобутки в галузі 
рентгеноструктурного аналізу матеріалів;

• завідувача відділу Фізико-технологічного інсти-
туту металів та сплавів НАН України доктора тех-
нічних наук Кондратюка Станіслава Євгеновича за 
багатолітню плідну наукову і науково-організаційну 
працю та вагомий особистий внесок у розвиток дослі-
джень у галузі металознавства;

• старшого наукового співробітника Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України доктора економічних наук Осипова Во-
лодимира Миколайовича за багатолітню плідну твор-
чу працю та вагомий особистий внесок у дослідження 
питань економічного розвитку приморських регіонів 
України;

• радника при дирекції Державної установи «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України» 
члена-кореспондента НАН України Даниленка Ана-
толія Івановича за багатолітню плідну працю вченого-
економіста та вагомий особистий внесок у розвиток 
досліджень фінансово-кредитного регулювання еко-
номіки.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик
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