
Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної 

програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, 

раціонального природокористування та збереження навколишнього 

середовища  

На черговому засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р. члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили звітну доповідь 

голови наукової ради, керівника Цільової комплексної міждисциплінарної 

програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, 

раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища 

академіка НАН України В. Кухаря про результати виконання зазначеної 

програми.  

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

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

академік НАН України Б. Буркинський, почесний директор Інституту газу НАН 

України академік НАН України І. Карп, директор Державної установи 

«Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» член-кореспондент 

НАН України В. Розов, директор Інституту мікробіології і вірусології               

ім. Д. К. Заболотного НАН України академік НАН України В. Підгорський, 

академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту колоїдної 

хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України академік НАН України 

В. Гончарук, заступник директора Інституту газу НАН України кандидат 

технічних наук О. П’ятничко, віце-президент НАН України, директор Інституту 

теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, координатор програми 

академік НАН України А. Загородній.  

Було відзначено, що ця програма, започаткована в НАН України у 2009 р. 

за ініціативи академіка НАН України А. Шпака, мала комплексний та 

міждисциплінарний характер. У її реалізації брали участь учені 47 наукових 

установ 10 відділень усіх трьох секцій академії. Науковою радою програми на 

належному рівні було здійснено науково-організаційну та координаційну 

діяльність. Це дало змогу отримати ряд вагомих результатів, вже впроваджених 

й готових до впровадження.  

Президія НАН України позитивно оцінила проведену роботу та отримані в 

рамках зазначеної академічної програми результати, а також підтримала 

пропозиції щодо продовження досліджень у цій галузі за новою Цільовою 

комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН 

України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 рр., що викликано 

потребою подальшого вивчення проблеми підвищення енергоефективності, 

енергозбереження й використання відновлюваних джерел енергії, дослідження 

основ раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та 

поводження з різними видами відходів, збереження і відтворення біотичного й 



ландшафтного різноманіття в умовах глобальних змін навколишнього 

середовища. Все це і повинно стати предметом дослідження в рамках нової 

програми.  

У цілому Президія НАН України позитивно оцінила роботу за програмою 

та ухвалила відповідний проект постанови (Прес-реліз за підсумками 

засідання Президії НАН України 28 січня 2015 р. // Національна академія 

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

 

 


