
 
ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  198 
 

м.Київ                                                                                            03 04 2020 р. 

 

Про створення робочої групи   

з математичного моделювання  

проблем, пов’язаних з епідемією  

коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні 

 

 

 

У зв’язку зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стрімким зростанням у світі та в 

Україні кількості захворювань та летальних випадків, пов’язаних з зазначеною 

хворобою, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України                                  

від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню                

на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV», та з метою прогнозування наслідків пандемії та своєчасного вжиття 

заходів:  

1. Створити робочу групу з математичного моделювання проблем, 

пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (далі – робоча 

група) у такому складі: 

БРОВЧЕНКО  

Ігор 

Олександрович 

- заступник директора з наукової роботи Інституту 

проблем математичних машин і систем HAH України, 

доктор фізико-математичних наук (голова); 

СКРИПНИЧЕНКО 

Марія                          

Іллівна 

- керівник відділу Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування HAH України», член-

кореспондент HAH України; 

ХІМІЧ  

Олександр 

Миколайович 

- завідувач відділу Інституту кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України, член-кореспондент 

HAH України; 

ЖЕЛЕЗНЯК  

Марк                   

Іосифович 

- завідувач відділу Інституту проблем математичних 

машин і систем HAH України, доктор фізико-

математичних наук; 
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КУКУШ  

Олександр 

Георгійович 

- професор Київського університету імені Тараса 

Шевченка, доктор фізико-математичних наук (за 

згодою); 

МАЙБОРОДА 

Ростислав 

Євгенович 

- професор Київського університету імені Тараса 

Шевченка, доктор фізико-математичних наук (за 

згодою); 

ПИЛИПЕНКО 

Андрій            

Юрійович 

- провідний науковий співробітник Інституту 

математики НАН України, доктор фізико-

математичних наук; 

СЕРГЕЄВА 

Тетяна     

Анатоліївна 

- заступник директора Державної установи               

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб                                 

ім.Л.В.Громашевського» НАМН України, доктор 

медичних наук (за згодою); 

ЯСКОВЕЦЬ  

Іван                      

Іванович 

- провідний науковий співробітник Інституту фізики 

HAH України, доктор фізико-математичних наук; 

ВИННИК  

Наталія               

Петрівна 

- учений секретар Державної установи                        

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб                                  

ім.Л.В.Громашевського» НАМН України, кандидат 

медичних наук (за згодою); 

ЖОХІН  

Анатолій 

Сергійович 

- старший науковий співробітник Інституту теоретичної 

фізики ім.М.М.Боголюбова HAH України, кандидат 

фізико-математичних наук; 

МАРИЧЕВ  

Ігор Леонідович 

- завідувач лабораторії Державної установи                 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб                                    

ім.Л.В.Громашевського» НАМН України, кандидат 

медичних наук (за згодою); 

БЕЖЕНАР  

Роман             

Васильович  

- старший дослідник Інституту проблем математичних 

машин і систем НАН України, кандидат фізико-

математичних наук (секретар). 

 

2. Доручити голові створеної робочої групи доктору фізико-математичних 

наук І.О.Бровченку: 

- організувати роботу з розроблення, тестування та застосування 

математичних моделей, спрямованих на прогнозування поширення коронавірусу 

SARS-CoV-2 в Україні і можливих наслідків пандемії в Україні; 



3 

 

- регулярно (щодватижні) інформувати керівництво НАН України про 

результати робіт з прогнозування поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в 

Україні та можливих наслідків. 

3. Ввести голову робочої групи доктора фізико-математичних наук                    

І.О.Бровченка до складу робочої групи з проблем (наслідків) поширення 

коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, створеної відповідно до постанови 

Президії HAH України від 11.03.2020 № 90 «Про створення робочої групи з 

проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні». 

4. Визначити базовою установою Робочої групи з математичного 

моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2                       

в Україні, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

(директор – академік НАН України А.О.Морозов). 

5. Дозволити керівникові робочої групи доктору фізико-математичних наук 

І.О.Бровченку в разі необхідності залучати до роботи групи працівників 

НАН України і вносити відповідні зміни до складу групи. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково- 

організаційний відділ Президії HAH України 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

           Перший віце-президент  

  Національної академії наук України 

            академік НАН України                                          А.Г.Наумовець 

          

 

 

        Головний учений секретар 

 Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                            В.Л.Богданов                                         

 

              

                                               
 


