
Президія НАН України розглянула 

 

 

Перед початком чергового засідання Президії НАН України                          

7 листопада 2018 року академік НАН України Б.Є.Патон вручив                  

державні нагороди, присуджені Указами Президента України провідним 

науковцям НАН України за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. 

 

*** 
 

Далі учасники засідання заслухали і обговорили доповіді головного 

наукового співробітника Інституту геологічних наук НАН України академіка 

НАН України О.Ю.Лукіна, ректора Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу академіка НАН України 

Є.І.Крижанівського та директора Державної установи «Інститут економіки     

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

«Про перспективи нарощування видобутку нафти і газу в Україні». 

 

В обговоренні 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 інструменту» Я.В.Кунцяк, перший віце-

президент Українського союзу промисловців і підприємців С.М.Прохоров, 

почесний директор Інституту газу НАН України академік НАН України 

І.М.Карп, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

академік НАН України Я.С.Яцків, завідувач відділу геології вугільних 

родовищ Інституту геологічних наук НАН України доктор геологічних наук 

М.І.Євдощук. 

 

У виголошених доповідях та виступах в їх обговоренні було висвітлено 

важливі геологічні, технологічні та економічні аспекти проблеми нарощування 

видобутку нафти і газу в Україні. Наголошувалося, що від вирішення цієї 

проблеми залежить енергетична безпека країни та стабільність вітчизняної 

економіки і соціальної сфери. 

Як випливає з доповідей, в Україні на сьогодні є реальна можливість 

суттєвого збільшення власного видобутку нафти і газу, причому у досить 

стислий час, зокрема за рахунок відновлення законсервованих свердловин, 

освоєння морського шельфу та великих глибин Дніпровсько-Донецької 

западини й Прикарпаття. 

Для того, щоб запропоновані шляхи нарощування видобутку стали 

реальністю, потрібні не лише економічні та інші стимули  з боку держави,                   

а й активне використання науково-технічних розробок вітчизняних 

науковців. Це пояснюється особливостями надр України та необхідністю 

зменшення негативного впливу видобувних робіт на стан довкілля. 
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Доробок вітчизняних учених з цього питання, як відзначалося, досить 

значний й заслуговує на підтримку пропозиція щодо створення державної 

ключової лабораторії для вирішення проблем нафтогазової галузі шляхом                       

обʼєднання 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 Національного фонду досліджень, діяльність якого 

має розпочатися найближчим часом.  

Також було зауважено, що, крім нарощування видобутку, треба                          

не забувати про необхідність ефективного використання та зменшення 

споживання енергоресурсів. Наукові установи мають і надалі розвивати 

відповідні дослідження та розробки. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію                               

«Про інноваційну платформу «IDEATION» менеджера наукових досліджень, 

засновника і організатора цієї платформи Віктора Корсуна; підтримала 

рішення про нагородження Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя НАН 

України членів НАН України за вагомий особистий внесок у вирішення 

наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне 

господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовку 

наукової зміни та самовіддану плідну творчу працю; призначила директорів 

ряду наукових установ НАН України; за результатами атестації молодих 

вчених – стипендіатів Президента України та конкурсу на поточні вакансії 

визначила 300 стипендіатів Президента України, перелік яких затвердить 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки; погодила 

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 виконання завдань, передбачених планом 

заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 776-р; 

також було розглянуто низку кадрових і організаційних питань й прийнято 

рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


