
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  04.05.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    126    . 

 

Про участь НАН України у підготовці  

пропозицій щодо заходів з відновлення  

України від наслідків війни 
 

 

 

Указом Президента України від 21 квітня 2022 року № 266 утворено 

Національну раду з відновлення України від наслідків війни                            

(далі – Національна рада), затверджено положення про неї та 

персональний склад. Ця рада є консультативно-дорадчим органом при 

Президентові України, а її основними завданнями визначено: 

 розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення                          

та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення                          

і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої 

інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової 

інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну 

модернізацію й перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, 

підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які 

опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення 

і збереження об’єктів культурної спадщини; 

 визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних 

реформ, прийняття і реалізація яких є необхідними у воєнний                             

та післявоєнний періоди; 

 підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-

правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної 

роботи й відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди. 

Відповідно  до Положення про Національну раду з відновлення 

України від наслідків війни вона утворюється у складі двох співголів 

Ради, секретаря й інших членів Ради. Співголовами Національної ради                  

є Прем’єр-міністр України та Керівник Офісу Президента України. 

Членами Національної ради є міністри України, голови комітетів 

Верховної Ради України, Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України, Голова Національного банку України. Для належної роботи 

Національної ради та підготовки фахових пропозицій, які випливають               

із її завдань, при ній утворюються робочі групи, зокрема з питань освіти  

і науки. 
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З метою забезпечення участі НАН України у підготовці для 

Національної ради з відновлення України від наслідків війни пропозицій 

щодо заходів з відновлення та розвитку України, пріоритетних реформ, 

стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, реалізація 

яких є необхідною у воєнний і післявоєнний періоди, Президія 

Національної академії наук України постановляє: 

1. Створити Комісію НАН України з підготовки пропозицій щодо 

заходів з відновлення та розвитку України у воєнний і післявоєнний 

періоди (далі – Комісія НАН України) у складі згідно з додатком 1.  

Комісії НАН України забезпечити: 

 наукове супроводження розроблення пропозицій щодо 

пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-

правових актів, інших заходів, реалізація яких є необхідною у воєнний             

і післявоєнний періоди для подолання наслідків війни та прискореного 

розвитку України, для їх подання до Національної ради та органів 

державної влади України; 

 до 10.06.2022 підготовку та внесення на розгляд Президії            

НАН України обґрунтованих пропозицій щодо розвитку                                        

з використанням новітніх технологій окремих галузей промисловості 

України у повоєнний час, зазначених у додатку 2; 

 делегування фахівців НАН України до складу робочих груп,                

які створюватимуться Національною радою; 

 створення у разі потреби експертних груп для розроблення 

обґрунтованих пропозицій щодо розвитку окремих галузей 

промисловості України із залученням до їхньої роботи фахівців 

Національної академії наук України, національних галузевих академій 

наук, закладів вищої освіти, міністерств та відомств. 

2. Затвердити відповідальних за підготовку пропозицій щодо 

розвитку з використанням новітніх технологій окремих галузей 

промисловості України у повоєнний час згідно з додатком 2. 

Зазначеним відповідальним: 

 у тижневий термін подати до Комісії НАН України пропозиції 

щодо організаційних заходів, зокрема щодо створення у разі потреби 

відповідних експертних груп, необхідних для розроблення пропозицій 

щодо розвитку з використанням новітніх технологій окремих галузей 

промисловості України у повоєнний час;  

 у місячний термін винести на розгляд Комісії НАН України 

обґрунтовані пропозиції щодо розвитку з використанням новітніх 

технологій окремих галузей промисловості України у повоєнний час. 

3. Відділенням НАН України: 

  сприяти діяльності Комісії НАН України, зокрема взяти активну 

участь у підготовці матеріалів щодо розвитку з використанням новітніх 

технологій окремих галузей промисловості України у повоєнний час, 

зазначених у додатку 2; 
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 здійснювати регулярну підготовку та внесення на розгляд 

Президії НАН України питань про наукове і науково-технічне 

забезпечення вирішення актуальних проблем зміцнення 

обороноздатності і безпеки держави, подолання наслідків військових дій, 

повоєнного розвитку країни. 

4. Взяти до відома, що НАН України листом до Мінстратегпрому 

України від 28.04.2022 № 9с/480-5 запропонувала включити до складу 

робочої групи з розвитку військово-промислового комплексу 

Національної ради з відновлення України від наслідків війни першого 

віцепрезидента України НАН України академіка НАН України 

В.П.Горбуліна та листом до МОН України від 28.04.2022 № 9/478-5 було 

направлено пропозицію щодо включення віцепрезидента НАН України 

члена-кореспондента НАН України О.О.Рафальського до складу робочої 

групи з питань освіти і науки Національної ради з відновлення України 

від наслідків війни. 

5. Контроль виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 

 



Додаток 1 

до постанови Президії НАН України 

від 04.05.2022   № 126 

 

 

С К Л А Д 

Комісії НАН України з підготовки пропозицій щодо заходів                            

з відновлення та розвитку України у воєнний і післявоєнний періоди 
 

 

ЗАГОРОДНІЙ 

Анатолій Глібович 
– президент 

Національної академії наук України, 

академік НАН України (голова) 
   

ГЕЄЦЬ 

Валерій Михайлович 

 

– член Президії  

Національної академії наук України, 

академік НАН України (заступник голови) 
   

ГОРБУЛІН 
Володимир Павлович 

– перший віцепрезидент 

Національної академії наук України, 

академік НАН України 
   

БОГДАНОВ 
Вячеслав Леонідович 

– віцепрезидент 

Національної академії наук України, 

академік НАН України 
   

КОШЕЧКО 

В’ячеслав Григорович 

– віцепрезидент 

Національної академії наук України, 

академік НАН України 
   

ПИРОЖКОВ 

Сергій Іванович 

– віцепрезидент 

Національної академії наук України, 

академік НАН України 
   

РАФАЛЬСЬКИЙ  

Олег Олексійович 

– віцепрезидент 

Національної академії наук України, 

член-кореспондент НАН України 
   

КУБАЛЬСЬКИЙ  

Олег Нарцизович 

– начальник Науково-організаційного відділу 

Президії НАН України (секретар) 

 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 
 

 



Додаток 2 

до постанови Президії НАН України 

від 04.05.2022   № 126 

 

 

 

П Е Р Е Л І К  

пропозицій НАН України щодо розвитку з використанням  

новітніх технологій окремих галузей промисловості України  

у повоєнний час  
 

 

№№ 

п/п 
Пропозиції  НАН України 

щодо розвитку окремих 

галузей промисловості 

України 

Відповідальні за підготовку 

пропозицій 

 (ПІБ, посада,) 

1.  Подальший розвиток атомної 

енергетики, в тому числі створення 

елементів ядерного паливного 

циклу з використанням покладів 

урану і цирконію 

Красноруцький Володимир Семенович 

директор НТК «Ядерний паливний цикл»  

ННЦ «Харківський фізико-технічний 

інститут», к.ф.-м.н., с.н.с. 

Пилипенко Микола Миколайович  

завідувач відділу ННЦ «Харківський 

фізико-технічний інститут», д.т.н., с.н.с. 

Грицина Віктор Михайлович 

науковий співробітник ННЦ «Харківський 

фізико-технічний інститут»  

2.  Розвиток титанового виробництва           

і високотехнологічних галузей               

на його основі 

Ахонін Сергій Володимирович 

заступник директора Інституту 

електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН 

України, академік НАН України 

Березос Володимир Олександрович 

в.о.директора ДП «НВЦ «Титан»  

Інституту електрозварювання 

ім.Є.О.Патона НАН України», д.т.н., с.н.с. 

3.  Розвиток літієвого виробництва                

і високотехнологічних галузей            

на його основі 

Кириллов Святослав Олександрович 

директор Міжвідомчого відділення 

електрохімічної енергетики НАН України, 

к.х.н. 

Сьомка Володимир Олексійович 

головний науковий співробітник  

Інституту геохімії, мінералогії  

та рудоутворення ім.М.П.Семененка   

НАН України, д.геол.н., с.н.с. 

4.  Розвиток алюмінієвого виробництва 

і високотехнологічних галузей          

на його основі 

Пригунова Адель Георгіївна 

завідувач відділу Фізико-технологічного 

інституту металів та сплавів НАН України, 

д.т.н., с.н.с. 

Михаленков Костянтин Вікторович 

провідний науковий співробітник  

Фізико-технологічного інституту металів  

та сплавів НАН України, д.т.н., проф. 
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5.  Розвиток чорної металургії                    

на основі сучасних технологій  
Бабаченко Олександр Іванович 

директор Інституту чорної металургії  

ім.З.І.Некрасова НАН України, д.т.н., с.н.с. 

Меркулов Олексій Євгенович 

заступник директора з наукової роботи 

Інституту чорної металургії 

ім.З.І.Некрасова НАН України, д.т.н., с.н.с. 

6.  Розвиток важкого 

енергомашинобудування                      

на основі сучасних технологій 

Русанов Андрій Вікторович 

директор Інституту проблем 

машинобудування ім.А.М.Підгорного  

НАН України, академік НАН України 

Костіков Андрій Олегович 

заступник директора Інституту проблем 

машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН 

України, член-кореспондент НАН України 

7.  Розроблення нових лікарських 

препаратів та засобів і методів 

діагностики для охорони здоров’я 

населення України 

Чернишенко Володимир Олександрович 

заступник директора Інституту біохімії  

ім.О.В.Палладіна НАН України, д.б.н. 

Чебанов Валентин Анатолійович 

перший заступник генерального директора 

Державної наукової установи  

«Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України»,  

член-кореспондент НАН України 

Ляпунов Микола Олександрович 

провідний науковий співробітник  

Державної наукової установи «Науково-

технологічний комплекс «Інститут 

монокристалів» НАН України», д.фарм.н. 

Винниченко Тарас Юрійович 

директор Державного підприємства  

«Завод хімічних реактивів»  

Науково-технологічного комплексу 

«Інститут монокристалів» НАН України» 

8.  Створення нових високоврожайних 

стійких до засухи та шкідників 

сортів сільськогосподарських 

рослин для забезпечення 

продовольчої безпеки України 

Коць Сергій Ярославович 

заступник директора Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України,  

член-кореспондент НАН України   

Коновалов Давид Віталійович 

директор Дослідного сільськогосподарсь-

кого виробництва Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України, к.с.-г.н.  

9.  Новітні нафтохімічні технології 

виготовлення органічних продуктів 

для різних галузей економіки 

Брей Володимир Вікторович 

директор Інституту сорбції та проблем 

ендоекології НАН  України,  

член-кореспондент НАН України  

Трипольський Андрій Іккійович 

провідний науковий співробітник  

Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського НАН України, д.х.н. 

 

 

 

https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000013669
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Патриляк Любов Казимирівна 

завідувач відділу Інституту біоорганічної 

хімії та нафтохімії ім.В.П.Кухаря 

НАН України, д.х.н. 

Полункін Євген Васильович 

завідувач відділу Інституту біоорганічної 

хімії та нафтохімії ім.В.П.Кухаря 

НАН України, к.х.н.  

10.  Одержання синтетичних рідких 

палив (бензин, дизельне пальне 

тощо) 

Жук Геннадій Віліорович 
директор Інституту газу НАН України, 
д.т.н., проф. 
Стрижак Петро Євгенович 
завідувач відділу Інституту фізичної хімії 
ім.Л.В.Писаржевського НАН України,  
член-кореспондент НАН України  

11.  Подальший розвиток видобутку 

вуглеводнів в Україні 
Лукін Олександр Юхимович 

головний науковий співробітник  

Інституту геологічних наук НАН України, 

академік НАН України 

Крижанівський Євстахій Іванович 

ректор Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти й газу, 

академік НАН України 

Лазарук Ярослав Григорович 

головний науковий співробітник  

Інституту геології і геохімії горючих 

копалин НАН України, д.геол.н, с.н.с. 

12.  Приладобудування Бояринцев Андрій Юрійович 
заступник директора з наукової роботи 

Інституту сцинтиляційних матеріалів  

НАН України, д.т.н., с.д. 

Муравський Леонід Ігорович 
провідний науковий співробітник  

Фізико-механічного інституту 

ім.Г.В.Карпенка НАН України,  

член-кореспондент НАН України 

Притула Ігор Михайлович 

директор Інституту монокристалів НАН 

України, член-кореспондент НАН України 

Романюк Борис Миколайович 
завідувач відділу Інституту фізики 

напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова  

НАН України, д.ф.-м.н., проф. 

 

 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                  Вячеслав БОГДАНОВ 

 


