
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  84 
м.Київ                                                                                            «12» 02 2018 р. 

 

Про відкриття додаткових  

відомчих тем для молодих  

учених НАН України 

 

Відповідно до постанови Президії НАН України від 27.12.2017 №368 

«Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими 

повідомленнями на засіданнях Президії НАН України», та враховуючи 

позитивну оцінку відповідними відділеннями НАН України поданих запитів на 

відкриття додаткових відомчих тем: 

1. Затвердити перелік додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт, 

керівниками яких є молоді вчені (додається). 

2. Відділенням НАН України в двотижневий строк відповідно до 

Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень 

в Національній академії наук України (постанова Президії НАН України від 

13.04.2011 № 111 зі змінами) затвердити відомче замовлення на теми науково-

дослідних робіт, зазначених у переліку. 

3. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України 

внести відповідні зміни до планових показників фінансування в 2018 р. наукових 

установ НАН України, наведених у переліку. 

4. Керівникам наукових установ НАН України, зазначених у переліку, 

забезпечити цільове використання коштів, що виділяються на додаткові відомчі 

теми, їх виконання у визначені строки та надання в установленому порядку 

звітності. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                    А.Г.Загородній 

   

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                        В.Л.Богданов                                                                                                                               



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням 

Президії НАН України 

від 12.02.2018 № 84 

 
Перелік  

додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт, керівниками яких  

є молоді вчені 
 

Назва додаткової відомчої 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Установа-

виконавець 

Науковий  

керівник 

Класифікація симетрій та 

точні розв’язки нелінійних 

моделей фізичних та 

біологічних процесів 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 
Інститут математики 

НАН України 

к.ф.-м.н., 

Ванєєва Олена 

Олександрівна 

Розробка спеціалізованих 

комп’ютерних технологій 

електронних довірчих послуг 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

Інститут 

кібернетики 

ім. В.М. Глушкова 

НАН України  

к.ф.-м.н., 

Мелащенко 

Андрій 

Олегович 

Журналометрія: кількісний 

підхід до аналізу впливу 

(impact) журнальних 

публікацій 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

Інститут фізики 

конденсованих 

систем 

НАН України 

к.т.н., 

Мриглод Олеся 

Ігорівна 

Використання надзвукового 

повітряного струменя для 

напилення електродугових 

покриттів системи Fe-Cr-B 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

Фізико-механічний 

інститут 

ім. Г.В. Карпенка 

НАН України 

к.т.н., 

Гвоздецький 

Володимир 

Миколайович 

Розробка методу синтезу 

системи активного 

екранування магнітного поля, 

яке створюється групою 

повітряних ліній 

електропередачі 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

ДУ «Інститут 

технічних проблем 

магнетизму 

НАН України» 

к.т.н., 

Волошко 

Олександр 

Валерійович 

Дослідження можливості 

отримання енантіомерів 

потенційних лікарських 

засобів за допомогою 

карбоксилестерази Rapana 

venosa 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

Фізико-хімічний 

інститут 

ім. О.В. Богатського 

НАН України 

к.б.н., 

Шестеренко 

Євгенія 

Аркадіївна 

Принцип справедливості як 

основа правового 

забезпечення сталого 

розвитку економіки України 

березень – 

грудень 

2018 р. 

70,0 

Інститут економіко-

правових 

досліджень  

НАН України 

д.ю.н., 

Джабраілов 

Руслан 

Аятшахович 



 

Виклики та наслідки політики 

лібералізації в природно-

монопольних секторах 

економіки України 

березень – 

грудень 

2018 р. 

70,0 

ДУ «Інститут 

економіки та 

прогнозування  

НАН України» 

д.е.н., 

Никифорук 

Олена Ігорівна 

Зрадник чи жертва. Юда 

Іскаріот в українському 

мистецтві XV–XVIII ст. 

березень – 

грудень 

2018 р. 

50,0 

Інститут 

народознавства 

НАН України 

к.мист., 

Лесів Андрій 

Петрович 

 


