
05.12.2019 

Засідання Президії Національної академії наук України 4 грудня 

2019 року 

4 грудня 2019 року під головуванням Президента Національної академії 

наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії 

НАН України  (Національна академія наук України). 

Учасники зібрання заслухали й обговорили дві доповіді. З питання «Про 

результати виконання цільової комплексної науково-технічної програми 

НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави»» виступив перший віцепрезидент 

НАН України академік Володимир Горбулін. 

Протягом виконання програми установи НАН України отримали вагомі 

науково-технічні та практичні результати, які сприяли реалізації окремих 

завдань розвитку технологій у сфері виробництва озброєння та військової 

техніки, а також поглибленню науково-технічного співробітництва 

Національної академії наук України з Міністерством оборони України, 

Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним концерном 

«Укроборонпром». 

Цільову науково-технічну програму НАН України «Дослідження і 

розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» було 

започатковано постановою Президії НАН України від 25 лютого 2015 р. 

№ 51 (зі змінами) для активізації виконання установами НАН України робіт в 

інтересах підвищення обороноздатності і безпеки держави. 

Головною метою Програми було виконання науково-дослідних робіт 

НАН України для отримання результатів, впровадження яких на 

підприємствах оборонно-промислового комплексу України мало сприяти 

підвищенню обороноздатності держави та її безпеки. 

Протягом 2015–2019 рр. за Програмою виконано понад 100 робіт. 

Загалом роботи установ НАН України спрямовувалися на створення 

інноваційних або імпортозаміщувальних технологій, нових видів матеріалів і 

покриттів із заданими фізико-хімічними або медико-біологічними 

властивостями, інформаційних та програмних систем тощо. 

Деякі з розробок установ НАН України, виконаних за Програмою, вже 

впроваджено, інші − перебувають на стадії впровадження на підприємствах 

оборонно-промислового комплексу або проходять випробування. 

Результати досліджень, отримані установами НАН України за 

Програмою, було представлено на двох спеціалізованих виставках «Наука − 

обороні та безпеці держави», що проводились Національною академією наук 

України за участі Державного концерну «Укроборонпром» та Міністерства 

оборони України 18–20 жовтня 2016 року у виставковому центрі 

«КиївЕкспоПлаза» та 6–7 грудня 2018 року в Експоцентрі «Наука» у рамках 

Ювілейної виставки наукових і науково-технічних досягнень учених НАН 

України, присвяченої 100-річчю Академії. 

Виконання Програми сприяло підписанню Національною академією 

наук України протягом 2016–2017 років низки угод і прийняттю спільних 
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рішень про науково-технічне співробітництво з Міністерством оборони 

України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним 

концерном «Укроборонпром». 

В обговоренні доповіді академіка Володимира Горбуліна взяли участь 

начальний Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України, генерал-майор, доктор технічних 

наук Ігор Чепков, начальник управління науково-технічного розвитку 

Департаменту планування виробництва, науково-технічного розвитку та 

державного оборонного замовлення Державного концерну «Укроборонпром» 

Володимир Фіненко, генеральний конструктор – генеральний директор 

Державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро 

«Луч»» Олег Коростельов, директор – головний конструктор Казенного 

підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» член-кореспондент 

НАН України Микола Лихоліт, директор Інституту проблем реєстрації 

інформації НАН України академік Вячеслав Петров, а також голова 

Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, 

генеральний директор Науково-технологічного комплексу «Інститут 

монокристалів» НАН України академік Володимир Семиноженко, 

генеральний директор Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України академік Микола Шульга, 

директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік 

Ярослав Яцків, директор Інституту економіки та прогнозування НАН 

України академік Валерій Геєць. 

Заключне слово взяв перший віцепрезидент НАН України академік 

Володимир Горбулін. 

За підсумками обговорення Президія НАН України затвердила 

Концепцію Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень 

НАН України на 2020-2024 роки, Положення про Координаційну раду 

цієї програми та склад Координаційної ради, а також Положення про 

порядок конкурсного відбору та виконання установами НАН України 

робіт за Цільовою науково-технічною програмою оборонних досліджень 

НАН України на 2020-2024 роки. 
 


