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Створено рішенням Президії Національної академії

наук України на базі Інституту біохімії ім. О.В. Пал�

ладіна НАН України. 

Наше видання � це унікальна можливість інфор�

маційного зв'язку між промисловцями і науковими

дослідниками, зацікавленими в спільному прогресі

вітчизняної біотехнології. 

Наука зберігає ті знання, які вкрай необхідні для за�

безпечення конкурентоспроможності вітчизняних ви�

робництв. 

Українські науковці є аврорами багатьох оригіналь�

них винаходів, що чекають свого впровадження, а також

активними споживачами високотехнологічного    об�

ладнання. 

Усе це потребує розвитку засобів комунікацій ук�

раїнських науковців і бізнесу, розвитку національно�

орієнтованого інноваційного процесу. 

Журнал "Біотехнологія" є першим кроком у встанов�

ленні таких комунікацій завдяки різнобічній тематиці,

яка спрямована на науковців, викладачів вищої школи,

студентів та підприємців. 

Ви науковець, і результати Вашої роботи потребують

практичного втілення? 

— На сторінках журналу  "Біотехнологія" ви зможете

оприлюднити матеріали своїх досліджень. 

Ви � підприємець, і для розвитку власного бізнесу

Вам потрібна інформація про сучасні наукові розробки

в галузі, у якій Ви працюєте? 

— Журнал "Біотехнологія" надає Вам таку можливість. 

Ви � постачальник матеріалів чи обладнання для на�

укових досліджень? 

— Нове академічне видання надасть Вам інформаційну

підтримку серед цільових користувачів і ознайомить

їх з перевагами вашої продукції. 

До складу редакційної Ради цього  видання входять

провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, що є визна�

ними спеціалістами у галузях біохімії, молекулярної

біології, експериментальної і клінічної фізіології та

біотехнології. 

ОСНОВНА ТЕМАТИКА ВИДАННЯ:
— Молекулярна біотехнологія

— Імунобіотехнологія, біосенсорика та молекулярна

діагностика

— Біотехнологія отримання біологічно активних речо�

вин

— Біотехнологія трансгенних організмів

— Біотехнологія їстівних домішок і продуктів 

— Стовбурові клітини та генна терапія

— Біотехнологія і здоров 'я  людини

— Біотехнологічні прилади та промислове обладнання

— Агробіотехнологія 

— Біодеструкція та  утилізація відходів 

— Правові та етичні аспекти біотехнології. 

Чекаємо на Ваші додаткові пропозиції щодо темати�

ки видання. 
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