
 
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 199 
Розпорядження Президії НАН України 

м. Київ 31.03.2009
 

 
Про відкриття додаткових  
відомчих тем для молодих  
учених НАН України 

 

 

Відповідно до постанови Президії НАН України від 24.12.08 №322 «Про 

цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими 

повідомленнями на засіданнях Президії НАН України» та враховуючи 

позитивну оцінку відповідними відділеннями НАН України поданих запитів 

на відкриття додаткових відомчих тем: 

1. Затвердити перелік додаткових відомчих тем науково-дослідних 

робіт, керівниками яких є молоді вчені (додаток). 

2. Відділенням НАН України в двотижневий строк відповідно до 

Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук України (постанова Президії 

НАН України від 28.01.05 № 24) затвердити відомче замовлення на теми 

науково-дослідних робіт, зазначених у додатку. 

3. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України відповідно 

до затверджених кошторисів виконання робіт, поданих відділеннями 

НАН України, внести необхідні зміни до планових показників фінансування 

наукових установ НАН України (установ-виконавців) на 2009 рік згідно з 

додатком.  

Врахувати при цьому, що фінансування зазначених робіт буде 

здійснюватися за рахунок коштів, передбачених на фінансування 

централізованих заходів НАН України.  



 

4. Керівникам наукових установ НАН України, зазначених у додатку, 

забезпечити цільове використання коштів, що виділяються на додаткові 

відомчі теми, їх виконання у визначені строки та надання звітності в 

установленому порядку. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 
         

 

            Перший віце-президент  
    Національної академії наук України 
             академік НАН України                                                    А.П.Шпак 
 
 

        Перший заступник головного 
     вченого секретаря НАН України                                            В.Л.Богданов 
 

 

 

 

 

 

Рутьян 239 64 51



             ДОДАТОК 
до розпорядження 
Президії НАН України 

від ”31” 03 2009 p.  № 199 

 

Перелік  
додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт,  

керівниками яких є молоді вчені 

 
 

Тема науково-
дослідної роботи 

Термін 
виконання

Обсяг 
фінансува

ння 
(тис. грн.)

КПКВ Установа-
виконавець 

Науковий  
керівник 

Розробка моделей 
конфліктної взаємодії 
в мережі Інтернет 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030
Інститут 

програмних систем 
НАН України 

к.ф-м.н.  
 Ігнатенко 
Олексій 
Петрович 

Розробка методів 
оцінки напружено-
деформованого стану 

магістральних 
трубопроводів з 
урахуванням 
геометричної 
нелінійності 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541050

Інститут проблем 
міцності 

ім. Г.С. Писаренка 
НАН України 

к.т.н. 
 Радченко 
Сергій 

Анатолійович

Перспективи пошуків 
та освоєння 

апатитових родовищ 
України 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Інститут геохімії, 
мінералогії та 
рудоутворення 

ім. М.П. Семененка 
НАН України 

к.г.н. 
Дубина 

Олександр 
Володимирович 

Математичне 
моделювання 

прецизійних робочих 
поверхонь ендопротеза 
колінного суглоба 

людини 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Інститут 
надтвердих 
матеріалів 

ім. В.М. Бакуля 
НАН України 

к.т.н.  
Возний 
Вячеслав 
Вікторович 

Оптична діагностика 
радіаційних 

перетворень ядерних 
матеріалів 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Інститут 
електрофізики та 

радіаційних 
технологій 
НАН України 

 
 

к.ф-м.н.  
Галуза 
Олексій 

Анатолійович



Математичне та 
комп’ютерне 
моделювання 

закручених потоків і 
температурних полів з 
використанням методу  

R-функцій 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Інститут проблем 
машинобудування 
ім. А.М. Підгорного 
НАН України 

к.ф-м.н.  
Максименко-

Шейко  
Кирило 

Володимирович 

Система корегуючого 
управління 

біогеоценотичним 
покривом в 

індустріальному 
регіоні: літогеохімічні 

детермінанти 
формування 
екосистем в 
техногенних 

ландшафтах Кривбасу 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541050
Криворізький 
ботанічний сад 
НАН України 

к.б.н.  
Сметана 
Олексій 

Миколайович

Регіональне 
стратегічне 

планування розвитку 
продуктивних сил 
України: теорія, 

методика, практика 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Рада по вивченню 
продуктивних сил 

України 
НАН України 

к.е.н.  
Коваленко 
Андрій 

Олексійович 

Муніципальна влада в 
Україні: проблеми 
теорії і практики 

квітень – 
грудень 
2009 р. 

20,0 6541030

Інститут держави і 
права 

ім. В.М. Корецького 
НАН України 

к.ю.н. 
Батанов 

Олександр 
Васильович 

 

 

  Перший заступник головного 
вченого секретаря НАН України                                                  В.Л.Богданов 

 

 
 

 


