
Учасники чергового засідання президії HAH України заслухали та 

обговорили доповідь академіка-секретаря Відділення хімії НАН України 

академіка НАН України В. Гончарука про результати розгляду на 

розширеному засіданні Бюро відділення звіту про наукову та науково-

організаційну діяльність Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 

України за 2009–2013 рр.  

У доповіді та виступах академіка НАН України Б. Патона, почесного 

директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 

академіка НАН України В. Кухаря відзначалося, що інститут здійснив низку 

важливих фундаментальних та прикладних досліджень у галузі хімії 

елементоорганічних аналогів природних амінокислот і пептидів, 

низькомолекулярних біорегуляторів ферментативних процесів, тонкого 

органічного синтезу енантіомерів, синтезу i розроблення способів одержання 

альтернативних пально-мастильних матеріалів та інших практично важливих 

продуктів з вуглеводневої сировини, пошуку ефективних способів 

розв’язання екологічних проблем.  

Прикладні роботи інституту спрямовані на пошук нових рецептур 

пального на базі відновлювальної сировини, створення нових каталізаторів 

нафтохімічних перетворень, розроблення способів конверсії відходів та на 

вирішення екологічних проблем довкілля.  

Важливе місце в науково-організаційній діяльності Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України посідав подальший розвиток 

міжнародного співробітництва з університетами та науковими центрами 

США, Мексики, Німеччини, Франції, Китаю, Японії, Чехії та Росії. Отримано 

17 грантів від міжнародних та зарубіжних організацій, виконувалося дев’ять 

проектів УНТЦ.  

Інститут плідно співпрацює з вищими навчальними закладами України з 

підготовки молодих спеціалістів та висококваліфікованих кадрів, а також 

проведення спільних наукових досліджень.  

Проте президія НАН України зауважила, що в діяльності Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України є певні недоліки.  

Так, дуже низьким протягом звітного періоду були надходження до 

спеціального фонду держбюджету інституту.  

Вимагає покращення робота з узагальнення результатів наукових 

досліджень у вигляді монографій та оглядових статей.  

Необхідно активізувати роботу з впровадження науково-технічних 

розробок установи на підприємствах України, налагодити продаж ліцензій та 

патентів.  



В інституті спостерігаються певні позитивні тенденції у поповненні 

науковою молоддю. Однак все ще залишається високим середній вік 

наукових працівників. Низькими були у звітному періоді показники захисту 

докторських дисертацій.  

У цілому президія НАН України позитивно оцінила наукову та науково-

організаційну діяльність Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 

України за 2009–2013 рр. та затвердила відповідний проект постанови (Прес-

реліз за підсумками засідання президії НАН України 21 травня 2014 р. // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 

 


