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Засідання Президії НАН України 

 

Президія НАН України та запрошені заслухали й обговорили звітну 

доповідь заступника голови наукової ради цільової комплексної програми НАН 

України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів 

хімічного виробництва», віце-президента НАН України академіка НАН 

України В. Кошечка про виконання зазначеної програми  (Національна 

академія наук України). 

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

Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України академік НАН України 

В. Стрелко, виконувач обов’язків директора Інституту загальної та неорганічної 

хімії ім. В. І. Вернадського НАН України член-кореспондент НАН України 

В. Пехньо, академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор 

Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України академік НАН України 

М. Картель, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН 

України академік НАН України В. Семиноженко. 

У виступах були відзначені вагомі результати виконання цільової 

комплексної програми «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і 

матеріалів хімічного виробництва».  

За ініціативи академіка НАН України В. Походенка п’ять років тому в 

академії була започаткована така академічна програма, а ще раніше і відповідна 

державна програма.  

Наголошувалося, що провідні транснаціональні хімічні компанії і 

розвинуті країни сьогодні зробили акцент на пріоритетному розвитку 

малотоннажного хімічного виробництва функціональних речовин і матеріалів.  

Завдяки виконанню програми охоплено та запропоновано розв’язання 

низки фундаментальних і прикладних проблем. Це і створення новітніх 

люмінесцентних матеріалів, сорбентів, субстанцій для лікарських засобів та 

каталізаторів і процесів на їх основі для захисту довкілля та багато іншого.  

Президія НАН України підкреслила, що частина отриманих у межах 

програми фундаментальних результатів вже використовується на державних і 

приватних підприємствах, що особливо важливо.  

Тому дослідження в цій галузі необхідно продовжувати і надалі, чому 

сприятиме затвердження нової програми, яка дасть можливість розв’язати певні 

фундаментальні проблеми та здійснити незавершені технологічні розробки. 

Президія НАН України схвалила результати виконання досліджень у 

межах цільової комплексної програми НАН України «Фундаментальні 

проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва», 

відзначивши важливість отриманих результатів для розвитку цілеспрямованих 
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фундаментальних досліджень у галузі хімічних наук і суміжних галузях, а 

також створення наукових основ розвитку малотоннажної хімії в Україні.  

Зважаючи на актуальність і перспективність наукових результатів та 

враховуючи значення подальшого розвитку такого напряму, як створення нових 

функціональних речовин і матеріалів для потреб багатьох галузей вітчизняної 

економіки, було прийнято рішення започаткувати нову цільову програму 

наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали 

хімічного виробництва» на 2017–2021 рр.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

Читайте також: Звітна наукова сесія цільової комплексної програми 

фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми 

створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» 
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