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Завідувач кафедр видобування нафти,
газу та конденсату НТУ «ХПІ»
та геології ХНУ ім. В. Н. Каразіна,
віцепрезидент і академік УНГА,
заступник директора ТОВ «Карпатигаз»,
член ЦКР Міненерговугілля України,
доктор технічних наук, професор,
кандидат геологомінералогічних
наук, старший науковий співробітник
із розробки нафтогазових родовищ
Народився 26 листопада 1948 р. у м. Ківерці на Волині в сім’ї
робітників. У 1971 р. із відзнакою закінчив ІваноФранківський
інститут нафти і газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошу
ків та розвідки родовищ корисних копалин».
У трудовому колективі Українського науководослідного
інституту природних газів (м. Харків) Ілля Фик пройшов шлях від
інженера до директора. Винахідницькою діяльністю займається
із 1983 р. Пізніше створив та очолив Інститут транспорту газу
ДК «Укртрансгаз». Останніми роками заснував і став завідува
чем кафедри видобування нафти, газу та конденсату НТУ «ХПІ».
І. М. Фик — керівник і співавтор сотень прикладних про
ектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України,
зокрема й із важковидобувними запасами (понад 350 друко
ваних та рукописних праць). Нові технології сайклінгпроцесу
і розробки родовищ на пізній стадії, створені за його участю,

були впроваджені на Новотроїцькому, Котелевському, Тимо
фіївському, Куличихінському, Щебелинському та інших родови
щах, що лише в 2002–2010 рр. забезпечило додатковий видо
буток газу обсягом понад 13 млрд м3, конденсату — більше
1 млн т. Він також є автором 80 інноваційних технічних рішень,
із яких 14 захищені авторськими свідоцтвами СРСР‚ 60 патен
тами України та шість — патентами Росії.
Винаходи і наукововиробничі досягнення Іллі Михайлови
ча присвячені актуальним прикладним завданням, спрямовані
на підвищення ефективності, швидкості та якості видобування,
підготовки, зберігання і транспортування вуглеводнів; під
вищення газоконденсатовилучення із продуктивних пластів;
оптимальну реконструкцію свердловин, обладнання, об’єктів
та систем видобування газу.
Неприхована амбітність і блискучі успіхи вченого та вина
хідника, які добре відомі та користуються повагою далеко за
межами держави, спонукають до винахідницької діяльності
студентів, учнів та колег Іллі Михайловича з усіх континентів.
Зараз І. М. Фик є членом редколегій багатьох наукових ви
давництв нафтогазового профілю, співавтором та керівником
інноваційних проектів міжнародної наукової співпраці. Консуль
тує українських студентів і дисертантів, а також представників
закордонної наукової спільноти. Він — заслужений працівник
АТ «Укргазпром», лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки.
Ілля Михайлович вірить, що завдяки науковим інноваціям та
здоровому глузду Україна врештірешт стане світовим лідером
у сфері розробки газових, газоконденсатних та нафтових ро
довищ.
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Видавничий центр «Логос Україна»
презентує видання

«Винахідники України — еліта держави.
Винаходи та інновації». IV том
Книгою «Винахідники України — еліта держави. Винаходи
та інновації» Видавничий центр «Логос Україна» продовжує
серію книжок, присвячену діяльності кращих представників
науки і техніки нашої держави, які мали сміливість не обмежу
ватися старими досягненнями людства, присвятивши своє
життя винахідництву й реалізації найнесподіваніших технічних
ідей чи романтичних мрій. Сьогодні не лише Україні, а й цілому
світові знайомі імена великих новаторі Василя Каразіна, Олек
сандра Засядька, Федора Пироцького, Іллі Мечникова, Мико
ли Бернадоса, Івана Пулюя, Миколи Кибальчича, Миколи Пи
рогова, Данила Заболотного, Володимира Вернадського,
Євгена Патона, Юрія Кондратюка, Сергія Корольова, Петра
Несторова, Ігоря Сікорського, Архипа Люльки, Олега Антоно
ва, Миколи Стражеска, Миколи Амосова, Олександра Пал
ладіна, Олександра Богомольця, Миколи Гришка та багатьох
інших українців, які своєю подвижницькою діяльністю просла
вили рідну країну і представили її на міжнародному рівні як
батьківщину людей надзвичайно потужного інтелектуального і
творчого потенціалу.
У наш час, на етапі становлення молодої незалежної
України, таке видання має неабияке значення — як спосіб

популяризації імен наших видатних земляків та вшанування
їхнього життєвого і професійного шляху на користь держави
й примноження її наукових здобутків. Метою видання є мож
ливість продемонструвати сучасні унікальні винаходи, перс
пективні інноваційні розробки та високі технології, які вже
застосовуються або можуть знайти застосування у різних
галузях народного господарства.
Крім того, книга сприятиме налагодженню контактів
винахідників і споживачів науковотехнічних розробок, пошуку
нових партнерів, впровадженню інновацій, створенню і
розвитку бізнесу.
Люб’язно запрошуємо до участі у проекті всіх охочих.
Пропонуємо розповісти на сторінках четвертого тому видання
«Винаходи та інновації. Винахідники України» про вашу
винахідницьку та наукову діяльність.

Детальніше ознайомитися із концепцією проекту
можна на сайті www.logos.biz.ua.
Додаткова інформація за телефонами: 0 (44) 2782527,
2356158 (факс).

