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На черговому засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року 

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

віце-президента НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього про 

підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з 

досліджень та технологічного розвитку (РП 7) й перспективи участі у 

програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

У виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, заступника міністра 

освіти і науки України доктора фізико-математичних наук М.В.Стріхи, 

академіка-секретаря Відділення хімії НАН України, директора Інституту 

хімії поверхні ім.О.О.Чуйка академіка НАН України М.Т.Картеля, директора 

Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України члена-

кореспондента НАН України В.З.Туркевича, директора Інституту космічних 

досліджень НАН України та ДКА України члена-кореспондента НАН 

України О.П.Федорова, голови Північно-Східного наукового центру НАН 

України та МОН України академіка НАН України В.П.Семиноженка, голови 

Західного наукового центру НАН України та МОН України, директора 

Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України академіка НАН 

України З.Т.Назарчука, директора Державної установи «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» академіка НАН України В.М.Гейця 

зазначалося, що питання взаємодії з організаціями Європейського Союзу – 

одне з найважливіших у міжнародному співробітництві Академії. 

На щорічних сесіях Загальних зборів НАН України неодноразово 

наголошувалося, що активна співпраця з провідними зарубіжними 

науковими центрами, фондами та програмами дозволяє вітчизняним ученим 

підтримувати належний рівень досліджень, працювати на унікальному 

обладнанні, отримувати доступ до світових баз даних, фінансову та 

матеріально-технічну підтримку наукових проектів. І особливе значення має 

участь у програмах Єврокомісії. 

Було підкреслено, що багатосторонні проекти Сьомої рамкової 

програми сприяли додатковому розвитку досліджень учених Академії на 

багатьох сучасних наукових напрямах. Окремі проекти РП 7 були спрямовані 

також на створення передумов для включення науковців установ НАН 

України до подальших європейських дослідницьких програм. 

Президія НАН України наголосила, що після набуття Україною 

асоційованого статусу у програмі ЄС «Горизонт 2020» відкриваються нові 

можливості для серйозного розширення участі науковців у зазначеній 

програмі. Для ефективної реалізації цих можливостей вкрай необхідно й 

надалі підтримувати постійний діалог з окремими директоратами 

Єврокомісії, забезпечити широке представництво Академії в програмних і 

стратегічних комітетах. 

 



Слід використати всі можливості для започаткування спеціальних 

конкурсів у рамках нової програми ЄС «Горизонт 2020». Це має стати одним 

із важливих напрямів роботи Комісії НАН України з питань євроінтеграції на 

чолі з академіком НАН України А.Г.Загороднім. 

Треба також наполегливо працювати разом із Міністерством освіти і 

науки України над тим, щоб ліквідувати всі перешкоди нормативного та 

організаційного характеру, які ускладнюють інтеграцію українських учених 

до європейського дослідницького простору. 

Президія НАН України зазначила, що секції, відділення та наукові 

установи НАН України повинні докласти всіх зусиль для широкої участі 

науковців Академії в програмі «Горизонт 2020» і приділяти цьому постійну 

увагу. Загалом активна участь установ Академії в програмі «Горизонт 2020» 

має розглядатися як важливий показник при оцінюванні їхньої наукової та 

науково-організаційної діяльності. 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

*** 

 

Далі учасники засідання заслухали та обговорили наукові 

повідомлення молодих учених НАН України: 

– наукового співробітника Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН 

України кандидата хімічних наук М.І.Теребінської на тему: «Адсорбційні 

процеси на поверхні кристалічного кремнію; квантовохімічний підхід»; 

– старшого наукового співробітника Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 

кандидата економічних наук Г.О.Обиход на тему: «Стратегічні напрями 

забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України»; 

– старшого наукового співробітника Інституту проблем 

матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України кандидата технічних 

наук Є.М.Бродніковського на тему: «Керамічні паливні комірки». 

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

академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії 

поверхні ім.О.О.Чуйка академік НАН України М.Т.Картель, перший віце-

президент НАН України академік НАН України А.Г.Наумовець, віце-

президент НАН України, директор Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського НАН України академік НАН України В.Г.Кошечко, 

директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН 

України Я.С.Яцків, голова Західного наукового центру НАН України та 

МОН України, директор Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН 

України академік НАН України З.Т.Назарчук, директор Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України 

В.М.Геєць, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної 

біології НАН України, директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН 

України академік НАН України С.В.Комісаренко. 
 



Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 

для виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування з метою підтримки їх наукових досліджень було прийнято 

рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених Інституту проблем матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича, Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка і Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України», та доручити Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України разом із Науково-організаційним відділом Президії 

НАН України врахувати результати розгляду наукових повідомлень при 

підготовці проекту постанови Президії НАН України «Про відкриття                          

у 2016 році додаткових відомчих тем для молодих учених-доповідачів» та 

передбачити додаткові кошти на ці теми. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про засідання 

Ради Міжнародної асоціації академій наук, яке відбулося 20 жовтня                   

2015 року; про формування цільових програм наукових досліджень НАН 

України на 2016 і наступні роки; затвердила оновлений склад Експертної 

комісії НАН України з присудження Золотої медалі імені В.І.Вернадського 

НАН України; погодила новий склад Науково-редакційної ради та Головної 

редакційної колегії «Великої української енциклопедії»; внесла зміни до 

складу співзасновників журналу «Регіональна економіка»; порушила перед 

Верховною Радою України клопотання про відзначення працівників 

Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України та 

Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України з 

нагоди 50-річчя від дня заснування установ; також було розглянуто низку 

кадрових і організаційних питань та прийнято рішення про нагородження 

відзнаками Національної академії наук України.  

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


