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Перед початком чергового засідання Президії НАН України 13 червня 

2012 року академік НАН України Б.Є.Патон вручив відзнаку Президента 

України «Орден князя Ярослава Мудрого» ІV ступеня академіку-секретарю 

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, генеральному 

директору Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут» академіку НАН України І.М.Неклюдову. 

 

*** 

 

Учасники спільного засідання Президії НАН України та Колегії 

Держстату України заслухали й обговорили доповіді заступника голови 

Державної служби статистики України Н.С.Власенко «Про Програму другого 

Всеукраїнського перепису населення» та академіка-секретаря Відділення 

економіки НАН України академіка НАН України Е.М.Лібанової «Про Методику 

вимірювання регіонального людського розвитку». 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, голова 

Державної служби статистики України член-кореспондент НАН України 

О.Г.Осауленко, перший заступник міністра соціальної політики України 

В.І.Надрага, директор Представництва ПРООН в Україні Рікарда Рігер, голова 

Чернівецької обласної державної адміністрації М.М.Папієв, віце-президент 

НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України 

академік НАН України В.М.Геєць,  віце-президент НАН України академік НАН 

України А.Г.Наумовець. 

Було відзначено, що доповіді, а також виступи в їх обговоренні засвідчили 

високий рівень підготовки програми другого Всеукраїнського перепису та 

ґрунтовний характер наукових результатів, одержаних в процесі розробки 

Методики вимірювання регіонального людського розвитку. 

Порушені питання мають надзвичайно важливе значення для управління 

всіма сферами життєдіяльності суспільства, для формування стратегій 

соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, а також формування 

виваженої державної політики із забезпечення добробуту та створення рівних 

умов розвитку для всього населення незалежно від місця проживання. 

Дані, що передбачається отримати у ході проведення перепису, стануть 

основою для формування стратегій та прийняття рішень з найгостріших питань 

соціально-економічного характеру. Забезпечення якісного перепису дасть змогу 

сформувати уявлення про національний, мовний, сімейний, освітній склад 

населення України, отримати дані для розрахунків найважливіших 

демографічних показників, подальших оцінок чисельності та статево-вікового 

складу населення, для побудови демографічних прогнозів тощо.  



Застосування на практиці Методики вимірювання регіонального 

людського розвитку сприятиме формуванню виваженої політики регіонального 

розвитку, за якої забезпечення сталого людського розвитку регіонів має стати 

ключовим пріоритетом для України.  

На завершення було зауважено, що результати, отримані внаслідок 

застосування розглянутих на засіданні програми та методики, слугуватимуть за 

основу в обґрунтуванні відповідних програм і стратегій соціально-економічного 

розвитку на наступні десятиліття. Також важливим питанням є забезпечення 

подальшого науково-методичного та інформаційного супроводу використання 

даних інструментів центральними і регіональними органами влади. 

За результатами спільного засідання Президії НАН України та Колегії 

Держстату України було ухвалено спільне рішення про другий Всеукраїнський 

перепис населення 2013 року та Методику вимірювання регіонального 

людського розвитку. 

 

*** 

 

Далі Президія НАН України заслухала наукову доповідь директора 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів 

України та Національної академії наук України члена-кореспондента 

Національної академії аграрних наук України В.П.Ткача «Про наукові підходи 

до вирішення проблеми збереження та відтворення лісів України». 

У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, начальника 

Управління лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів 

України В.Ф.Романовського, директора Українського науково-дослідного 

інституту гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака Держлісагентства України та 

НАН України доктора біологічних наук, професора В.І.Парпана, директора 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 

Держлісагентства України доктора сільськогосподарських наук, професора 

П.І.Лакиди, академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, 

директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України академіка НАН 

України В.В.Моргуна було зауважено, що Національна академія наук України 

завжди приділяла значну увагу розвитку наукових досліджень з проблем 

лісознавства та лісівництва. Свідченням цього є прийняття у 2004 році рішення 

Президії НАН України щодо надання статусу подвійного підпорядкування 

(Державному агентству лісових ресурсів України та Національній академії наук 

України) двом інститутам: Українському науково-дослідному інституту 

лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького та Українському 

науково-дослідному інституту гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака.  

Сьогодні, коли зазначені інститути сформували своє бачення шляхів 

розвитку лісівничої науки, визначили тематику науково-дослідних робіт, 

укомплектували науковий штат, є всі підстави чекати від них підвищення рівня 



фундаментальних і прикладних досліджень з проблем лісознавства та 

лісівництва, що дасть можливість згаданим установам відігравати значно 

більшу роль у вирішенні актуальних завдань, що постають перед лісівничою 

галуззю. Крім того, це дозволить визначити перспективи розвитку лісівничої 

науки як основи для забезпечення реалізації державної політики стосовно 

переходу лісового господарства на засади сталого розвитку та збереження 

навколишнього середовища. Було визнано слушною пропозицію щодо 

створення при Відділенні загальної біології НАН України Наукової ради з 

проблем збереження і відтворення лісів України. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про чергове 

засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук, яке відбулося 7 червня 

2012 р. у Москві у Національному дослідницькому центрі «Курчатовський 

інститут»; про присвоєння академіку НАН України Б.Є.Патону звання 

Почесного доктора НДЦ «Курчатовський інститут»; про заходи з реалізації 

пропозицій та зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України                  

12 квітня 2012 р.; про зміну назви наукового журналу НАН України «Проблемы 

криобиологии»; також було розглянуто низку кадрових питань та прийнято 

рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


