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Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними дослідженнями 

установ НАН України з медико-біологічних проблем, розвитку 

біотехнологій, зокрема нанобіотехнологій, створення новітніх методів 

діагностики та лікарських препаратів для галузі охорони здоров’я та 

ветеринарної медицини України. Відповідає за організацію в НАН України 

досліджень з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, зокрема 

КОВІД-19, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією і СНІДом, а також з наркоманією.  

 Забезпечує виконання спільних робіт установ відділення з установами 

Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері  медико-біологічних проблем, розвитку біотехнологій, 

зокрема нанобіотехнологій, створення новітніх методів діагностики та 

лікарських препаратів для галузі охорони здоров’я та ветеринарної медицини 

України, а також відомостей за окремими показниками про відкриття, 

винаходи, науково-технічні рішення, які можуть бути використані для потреб 

оборони держави і мають принципове значення для розроблення нових видів 

озброєння чи військової техніки, до державної таємниці, зміни ступеня 

секретності цієї інформації та її розсекречування з питань, прийняття рішень 

з яких належить до його компетенції згідно з посадою та відповідно до статей 

1.9.2 та 2.7.1 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 

 

ЧЛЕН ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 

Академік НАН України  

С.В.КОМІСАРЕНКО 

 

Здійснює координацію досліджень з проблем біоетики та біомедицини.  

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук Грузії, 

Польською академією наук та Ізраїльською академією природничих і 

гуманітарних наук. 

Координує проведення спільних робіт установ НАН України з 

установами Національної академії медичних наук України та Міністерства 

охорони здоров’я України.  

Відповідає за зв’язки НАН України з Міністерством закордонних справ 

України з питань біобезпеки та Конвенції із заборони біологічної зброї. 

Спільно  з віцепрезидентом НАН України академіком НАН України 

В.Г.Кошечком відповідає за зв’язки НАН України з: 

Міністерством охорони здоров’я України;  

комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної 



допомоги та медичного страхування. 

Є: 

головою Комісії з біобезпеки і біозахисту при Раді національної 

безпеки і оборони України; 

головою Робочої групи з проблем (наслідків) поширення коронавірусу 

SARS-CoV-2 в Україні; 

президентом Українського біохімічного товариства та Української 

асоціації з біобезпеки; 

співголовою Міжвідомчої координаційної ради НАН України, НАМН 

України та МОЗ України з питань наукових розробок у галузі медицини та 

фармації; 

співголовою Наукової ради з проблем біомедицини та біотехнологій 

при МААН. 
 


