
Президія НАН України розглянула 

 

 

На спільному засіданні Президії Національної академії наук України                 

та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 року було 

заслухано співдоповіді академіка-секретаря Відділення економіки НАН 

України академіка НАН України Е.М.Лібанової та голови Державної служби 

статистики України І.Є.Вернера «Про наукове забезпечення проведення 

перепису населення». 

 

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

директора Інституту політичних та етнонаціональних досліджень 

ім.І.Ф.Кураса НАН України член-кореспондент НАН України 

О.М.Майборода, віце-президент НАН України академік НАН України 

С.І.Пирожков, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України 

академік НАН України В.М.Локтєв, голова Наукового комітету Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів 

України, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського НАН України академік НАН України А.Г.Білоус. 

 

Відзначалося, що Законом України «Про Всеукраїнський перепис 

населення» сформовано програму майбутнього Всеукраїнського перепису. 

Серед іншого вона передбачає реєстрацію відомостей щодо етнічних та 

мовних ознак особи. Враховуючи зміни, що відбулися за останній час в 

економічних, соціальних, демографічних та міграційних процесах,                                   

в міжнародному та національному нормативно-правовому полі, прийняття                

й ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, події на Сході України 

та Криму, що призвели до появи великої кількості внутрішньо переміщених 

осіб, на часі суттєва актуалізація Програми Всеукраїнського перепису. 

Було розглянуто і затверджено розроблені вченими НАН України та 

фахівцями Держстату переліки етнічних груп та мов для використання їх під 

час оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення, а також 

окреслено наступні заходи співпраці з науково-методичного супроводу його 

підготовки. 

Підбиваючи підсумки розгляду питання, Президія НАН України 

констатувала, що доповіді, а також виступи в їх обговоренні, засвідчили 

гостроту та актуальність питання Програми Всеукраїнського перепису 

населення. Наголошувалося, що важко переоцінити надзвичайно важливу роль 

і значення даних щодо етнічного походження та мовного складу населення 

України для формування  стратегії соціогуманітарного розвитку країни. Лише 

перепис населення дає змогу сформувати обґрунтоване та засноване                              

на суцільних даних уявлення про етнічний та мовний склад. Дані, отримані                  

в ході проведення Всеукраїнського перепису населення, будуть покладені в 

основу визначення основних напрямів соціально-економічної, мовної та 

етнонаціональної політики України. 
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На закінчення Президія НАН України ухвалила прийняття відповідного 

спільного рішення Національної академії наук України та Колегії Державної 

служби статистики України. 

 

 

*** 

 

Потім Президія НАН України заслухала і обговорила доповідь 

провідного наукового співробітника Інституту фізики НАН України доктора 

фізико-математичних наук С.О.Єсилевського «Молекулярне моделювання 

біологічних систем: стан та перспективи». 

 

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

відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології 

і генетики НАН України члена-кореспондента НАН України, професора 

О.І.Корнелюка, завідувача відділу нервово-м’язової фізіології Інституту 

фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України члена-кореспондента НАН 

України, професора Я.М.Шуби, академіка-секретаря Відділення фізики і 

астрономії НАН України академіка НАН України В.М.Локтєва, члена Президії 

НАН України, почесного директора Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка, 

голови Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, 

генерального директора Державної наукової установи «Науково-технологічний 

комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академіка НАН України 

В.П.Семиноженка, директора Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН 

України академіка НАН України І.В.Сергієнка, заступника академіка-

секретаря Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН 

України академіка НАН України М.С.Веселовського, віце-президента НАН 

України, директора Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН 

України академіка НАН України А.Г.Загороднього було розкрито можливості 

комп’ютерного моделювання біологічних систем, результати якого є 

перспективними для використання у медицині та біофізичних дослідженнях.  

Проблема адресної доставки ліків є актуальною, але все ще до кінця не 

вирішеною. Дослідження біологічних систем на рівні окремих атомів та 

молекул допомагають дослідникам наблизитись до конкретних результатів. 

Проте наголошувалося, що матеріально-технічне забезпечення 

академічних установ, які проводять біофізичні дослідження, є вкрай 

незадовільним, тому зараз єдиним шляхом виконання таких досліджень на 

сучасному рівні є об’єднання в колаборації з іноземними фахівцями. 

Прикладом цього може слугувати співпраця науковців Інституту фізики НАН 

України з європейськими колегами профільних університетів Франції.  
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Підкреслювалося, що згадані дослідження виконуються в галузі 

наномедицини, яка є важливим міждисциплінарним напрямом на перетині 

медицини, молекулярної біології, біофізики, біохімії та фармакології.                        

Саме тому для розширення взаємодії науковців необхідна подальша їх 

співпраця з ученими інших установ НАН України, вищими навчальними 

закладами, установами Національної академії медичних наук і відповідна 

координація досліджень. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України погодила рішення про оголошення 

конкурсу на заміщення посади директора Державної установи «Інститут 

геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»; 

підтримала призначення кандидата філологічних наук В.Я.Жалая на посаду 

директора Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України; постановила виключити з облікового складу тих дійсних членів та 

членів-кореспондентів НАН України, стан здоров’я яких чи інші обставини не 

дають можливості їм брати участь у роботі сесії Загальних зборів НАН 

України та голосуванні 26.04.2018; затвердила головним редактором журналу 

«Економіка та право» директора Інституту економіко-правових досліджень 

НАН України члена-кореспондента НАН України та НАПрН України 

В.А.Устименка; заслухала повідомлення академіка НАН України Я.С.Яцківа 

про конкурс на краще книжкове видання НАН України 2018 року; заслухала 

інформацію академіка НАН України Б.Є.Патона про зустріч Першого віце-

премʼєр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України 

С.І.Кубіва з науковцями НАН України; також було розглянуто низку кадрових 

і організаційних питань й прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


