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У дев'яності роки науковці та промисловці України визнали, що поодинці 

"виживати" і розвиватися дуже важко. Тому в березні 1992 p., об'єднавши зусилля, 

ініціативна група викладачів і учених вищих навчальних закладів і науково-

дослідних інститутів Києва (Носов М. П., Нестеров В. П., Головко Д. Б., Скрипник 

Ю. О., Андрієнко П. П., Греков А .П., Кропотко Г. В., Зєнкін А. С., Єфремов Р. Д., 

Бурмістренко О. П., Шульга М. О., Якуб В. Ю.) звернулися до Уряду України, в 

результаті чого було зареєстровано незалежну самоврядну організацію – Українську 

Технологічну Академію (УТА), яка згуртувала вчених, інженерів, економістів різних 

галузей науки і технологій. 

Першим Президентом УТА був обраний академік Носов М. П., віце- 

президентами працювали академіки Нестеров В. П., Греков А. П., Спорихін В. Я., 

Янчевський В. К. У 1995 році після смерті Носова М. П. на посаду Президента було 

обрано академіка Нестерова В. П., віце-президентами УТА стали академіки Скрипник 

Ю. О., Калашніков А. А., Піднебесний А. П., Анциферов А. В. 

Сьогодні ми вдячні цим видатним науковцям, які своєю працею внесли 

вагомий внесок у розвиток Української Технологічної Академії. 

За двадцять років академія набрала оберти, її чисельність досягла до 1246 

членів, з них 938 академіків і 308 членів-кореспондентів. У складі Академії 518 

докторів наук, 420 кандидатів наук, керівники великих підприємств, фірм, 

корпорацій. Академія об'єднує у своїх лавах такі великі науково-дослідні інститути 

як: Український науково-дослідний інститут спирту та біотехнологій (м. Київ), 

Український науково-дослідний інститут паперу (м. Київ), Науково-дослідний 

інститут "Еластик" (м. Київ), Український науково-дослідний і конструкторський 

інститут з розробки машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і 

штучної шкіри (м. Київ), Інститут органічної хімії (м. Київ), Інститут хімії 

високомолекулярних сполук (м. Київ), Інститут механіки (м. Київ) та інші, більше 80 

науково-дослідних інститутів, які репрезентують значну частину наукових 

працівників країни і сприяють проґресу в Україні. Кількість колективних членів 
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досягла 124. Ці показники свідчать про значну роботу, виконану для розвитку УТА, а 

тим самим і про реалізацію стратегічного напрямку її діяльності. 

В Академії працюють і ті, хто у міністерствах і відомствах України визначають 

наукову політику, а саме члени уряду та керівники міністерств: промислової 

політики, аґрарної політики, економіки, освіти та науки, оборони, державного 

департаменту продовольства. 

Широко представлено в Академії вищі навчальні заклади. Членами Академії є 

керівники вищих навчальних закладів і їхніх підрозділів, таких як: Національного 

авіаційного університету, Запорізького державного технічного університету, 

Сєверодонецького технологічного університету, Львівського, Київського, Донецького 

та Одеського Національних технічних університетів, Київського Національного 

університету технологій та дизайну, Хмельницького Національного Технологічного 

університету Поділля, Львівської комерційної академії та Київського національно 

торговельно-економічного університету і багатьох інших закладів освіти, 532 члени 

Академії з 114 вищих навчальних закладів беруть активну участь у роботі УТА. Це 

вчені, які мають вирішальний вплив на розвиток освіти, науки та культури в Україні. 

Активно зростає представництво Академії за кордоном. Засноване перше 

Міжнародне регіональне відділення в м. Кракові яке об'єднує академіків УТА 

Варшави, Зеленої Гури, Кракова, Люблина та Жешуви, в Республіці Білорусь та 

Дубаї (ОАЕ). Зараз ведеться підготовка щодо відкриття Міжнародного регіонального 

відділення в Лісабоні (Португалія), Болгарії, Австрії, Німеччині, Ізраїлі. 

Прийнято до складу УТА проректора Будапештського політехнічного 

інституту, віце-ректора польського Технічного університету в Лодзі, ректора 

Маґдебурзького університету, віце – президента Польши. Гідно репрезентують УТА 

академіки: в Угорщині – президент промислового співтовариства, у Німеччині –

президент міжнародного концерну текстильної та легкої промисловості "Ле-ґо", в 

Ізраїлі – професори Університетів, у Франції – президент великої хімічної компанії, 

один з творців поліуретану. В Америці представниками УТА є професори – 

співробітники великих промислових фірм, у Швейцарії – голова Національного 

наукового комітету. Належно представляють УТА в Азербайджані, Узбекистані, 

Росії, Литві, Латвії, Вірменії. Ці видатні вчені – члени УТА значно сприяють 

пропаґуванню досягнень України за кордоном. 

Наведені відомості свідчать про те, що Академія має великий науковий та 

виробничий потенціал, істотно впливає на створення та впровадження наукомістких 

технологій і здатна захищати спільні інтереси членів Академії. 

Другий стратеґічний напрям діяльності, визначений Зборами та Статутом УТА, 

полягає в участі та у створенні державних, галузевих і міжгалузевих науково-

технічних програм (НТП). Проаналізовано суспільно-економічний стан галузей 

промисловості та видано рекомендації щодо розвитку галузевої науки. 

Окрасою просвітницького напряму діяльності УТА, безперечно, є міжнародні 

науково-практичні конференції. За останні роки (1997-2018 рр.) з ініціативи Президії 

УТА було організовано та проведено більше 25 конференцій з актуальних проблем у 

різних містах України (київ, Мукачево, Партеніт, Кам'янець-Подільський, 

Севастополь, Миколаїв, Черкаси, Харків, Вінниця, Чернігів, Чернівці, 

Слов'яногірськ). В роботі конференцій брали участь багато делеґатів з різних реґіонів 

України. Конференції відбувалися при підтримці обласних держадміністрацій та 

органів місцевого самоврядування і за активної участі їхніх представників, а також 
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науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і працівників 

промислових підприємств, сільського господарства та медицини відповідних 

реґіонів. За матеріалами кожної конференції було видано збірники наукових праць і 

спеціалізовані монографії з актуальних проблем науки і техніки загальним обсягом 

до 40-50 друкованих аркушів, наприклад конференція «Компютерне моделювання в 

хімії та технологіях» Черкаси КМХТ-2008р., Київ КМХТ-2014, Київ КМХТ-2016, 

Київ КМХТ-2018. Видавалися рекомендації конференцій щодо застосування нових 

технологій та завершених наукових розробок і розсилалися відповідним 

Міністерствам і відомствам України. В усіх конференціях активну участь брали 

академіки та члени-кореспонденти УТА, а також керівники галузевих і реґіональних 

відділень. 

Від ЮНЕСКО було отримано запрошення взяти участь у Всесвітньому 

конгресі про підсумки науки за 2000 роки "Наука для XXI: нові зобов'язання". 

ЮНЕСКО зібрала на форум 2000 вчених з усього світу. Для України було виділено 

десять запрошень: одне з них персонально - для Української Технологічної Академії. 

Головною метою діяльності Академії було і залишається сприяння 

розробленню та впровадженню нових наукомістких технологій, підвищенню 

ефективності виробництва, розвитку освіти, медицини, а також захист спільних 

інтересів членів Академії. У травні 2013 року загальними зборами УТА було обрано 

новий склад Президії із 5 членів УТА: Глухов О.О., Євдокимов В.М., Колесник Ю.Р., 

Половніков І.І., Шнипко О.С. На посаду Президента було обрано академіка 

Половнікова І.І., віце-президентом УТА - академіка Євдокимова В.М. Діяльність цих 

членів УТА є визначальною у розвитку цілих регіонів і галузей народного 

господарства.  

Саме в такому об'єднанні промисловців і вчених формуються наукові 

міжгалузеві колективи, які дозволяють вирішувати важливі комплексні господарські 

проблеми, і у цьому виявляються переваги Української Технологічної Академії на 

сучасному етапі. УТА є співзасновником авторського наукового журналу 

"Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", визнаного ВАК 

України як фаховий та журналу «Публічне урядування». Ми розуміємо, що імідж 

Академії, залежить від плідної праці у відділеннях щодо вирішення науково-

технічних і виробничих завдань з урахуванням потреб і можливостей відповідних 

регіонів. Отже, для виконання визначених у Статуті завдань УТА концентрує зусилля 

академіків і членів-кореспондентів на діяльність у межах галузевих і регіональних 

відділень. Галузеві відділення спрямовують свою діяльність на створення і 

впровадження найновіших технологій у різних галузях народного господарства, а 

регіональні відділення координують і спрямовують діяльність на вдосконалення 

технологій, які підвищують рівень економіки конкретних областей і районів України. 

Наведені відомості свідчать про те, що Академія має великий науковий та 

виробничий потенціал, істотно впливає на створення та впровадження наукомістких 

технологій і здатна захищати спільні інтереси членів Академії. Це добровільне 

об’єднання вчених дозволяє виявляти, визначати, формулювати і активно вирішувати 

проблеми розвитку науки та промисловості.  
 

 

 

 




