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Заступає президента НАН України на час його відсутності.  

Разом з президентом НАН України академіком НАН України 

Б.Є.Патоном здійснює загальне керівництво в НАН України дослідженнями в 

галузі національної безпеки та роботами в інтересах оборонно-промислового 

комплексу. 

Організує участь установ НАН України у розробленні та реалізації 

програм і проектів зі створення і розвитку ракетно-космічної техніки. 

Координує участь установ НАН України у виконанні міжнародних 

конвенцій і угод з питань роззброєння. 

Здійснює загальне керівництво: 

вирішенням в НАН України питань, пов’язаних із запобіганням та 

ліквідацією техногенних аварій, явищ та катастроф; 

роботами з технічного захисту інформації з обмеженим доступом. 

Залучає наукові установи Секції суспільних і гуманітарних наук НАН 

України до підготовки для Адміністрації Президента України та РНБО 

України інформаційно-аналітичних матеріалів зі стратегічних питань 

національної безпеки та оборони. 

Відповідає за вирішення питань інформатизації діяльності НАН 

України. 

Здійснює загальне керівництво Центром практичної інформатики. 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з питань, 

що входять до кола його обов’язків. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі підписувати 

угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

Радою національної безпеки і оборони України; 

Міністерством оборони України; 

Міністерством внутрішніх справ України; 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (з відповідних 

напрямів); 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій; 

Державною службою експортного контролю України; 

Державним агентством з питань електронного урядування України; 

Державним космічним агентством України; 

Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки та 

оборони; 

Національною академією правових наук; 



Державним концерном «Укроборонпром»; 

ДП «КБ «Південне ім.М.К.Янгеля». 

Є: 

директором Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

головою Координаційної ради цільової науково-технічної програми 

НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави». 

 
 


