НАУКОВА РАДА НАН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Постановою Президії Академії наук УРСР від 01.06.73 № 224 була створена Рада по
координації наукових досліджень з комплексних проблем охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів при Президії НАН України,
яка була перейменована постановою Президії НАН України від 27.03.02 № 71 на Наукову
раду НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку.
Протягом свого існування Наукова рада НАН України з проблем навколишнього
середовища і сталого розвитку здійснювала координацію та науково-методичний супровід
наукових досліджень, спрямованих на розробку національної стратегії і методології
збереження навколишнього середовища і сталого розвитку, визначення ступеня
антропогенової ураженості природних систем, раціональне використання природноресурсного потенціалу на національному, регіональному і локальному рівнях,
забезпечення природних основ життєдіяльності людини, наукове обґрунтування і
дослідження техніко-технологічних аспектів проблем сталого розвитку України. Йдеться,
зокрема, про розробку регіональних аспектів збереження та відновлення навколишнього
середовища, збереження біорізноманіття, ресурсо- та енергозбереження в техногенно
навантажених регіонах, розвиток агропромислового виробництва та екологобезпечне
використання водних, земельних і лісових ресурсів.
Серед важливих напрямів діяльності комітету слід відзначити забезпечення
подальших науково-методичних умов поширення ідеології та реалізації програми
переходу до сталого розвитку в Україні, обґрунтування наукових та організаційних засад
розвитку громадянського суспільства з метою забезпечення оптимального використання
природних та інтелектуальних ресурсів навколишнього середовища і досягнення
ефективних результатів сталого розвитку, опрацювання наукових підходів та сучасних
технологій з підвищення енергоефективності, енергозбереження та використання
відновлюваних джерел енергії для досягнення енергонезалежності України, створення в
Україні системи поводження з різними групами відходів, поглиблення наукових
досліджень стану кліматичної системи України, проблем зміни клімату та адаптації до неї
галузей економіки держави; подальше опрацювання наукових засад екологічного
моніторингу стану навколишнього середовища та приведення стандартів його оцінки у
відповідність до європейських, інтенсифікація наукових досліджень установ НАН України
щодо збереження біотичного і ландшафтного різноманіття та подальший розвиток
заповідної справи в Україні, участь в освітній діяльності (розроблення відповідних
програм, посібників, методичних матеріалів для освіти і просвіти на засадах сталого
розвитку), розширення зв’язків з громадськістю, пропаганда наукових розробок установ
НАН України в суспільстві.
Значна увага приділялася науковому обґрунтування і дослідження технікотехнологічних аспектів проблем сталого розвитку України, розробці наукових основ
збереження та сталого використання природно-ресурсного потенціалу України на
національному, регіональному і локальному рівнях та забезпечення природних основ
життєдіяльності людини та поглибленню наукових досліджень з метою розробки
теоретичних основ і практичних заходів щодо реструктуризації економіки України в
контексті сталого розвитку України.
Наукова рада складається з бюро, 4 проблемних та 5 регіональних секцій
(посилання). За 35 років діяльності її роботу очолювали академіки НАН України
К.М. Ситник, В.П. Кухар, П.Г. Костюк, А.П. Шпак та діючий голова - академік НАН
України А.Г. Загородній.

СТРУКТУРА
Наукової ради НАН України з проблем
навколишнього середовища і сталого розвитку
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III.

Бюро Наукової ради.
Проблемні секції Наукової ради:
1. Секція “Фундаментальні проблеми екології, навколишнього середовища і
сталого розвитку”.
Голова – академік НАН України М.А. Голубець.
2. Секція "Економічні проблеми сталого розвитку".
Голова – академік НАН України Б.В. Буркинський.
3. Секція "Соціальні та культурологічні проблеми сталого розвитку".
Голова – академік НАН України Л.Г. Руденко.
4. Секція "Екологічні проблеми сталого розвитку".
Голова – член-кореспондент НАН України А.Г. Шапар.

IV.

Секції Наукової ради при наукових центрах НАН та МОН України:

Донецькому: голова – д.т.н. В.Д. Ковальов;
Західному: голова - академік НАН України З.Т. Назарчук;
Південному: голова - академік НАН України С.А. Андронаті;
Північно-Східному: голова - академік НАН України В.П. Семиноженко;
Придніпровському: голова - академік НАН України А.Ф. Булат.

СКЛАД
бюро Наукової ради НАН України з проблем
навколишнього середовища і сталого розвитку
ЗАГОРОДНІЙ
Анатолій Глібович

- віце-президент НАН України, академік НАН України –

ЧЕРІНЬКО
Павло Миколайович

- заступник начальника - керівник Сектору проблем

АНДРОНАТІ
Сергій Андрійович

- голова Південного наукового центру НАН України та

БУЛАТ
Анатолій Федорович

- голова Придніпровського наукового центру НАН та

БУРКИНСЬКИЙ
Борис Володимирович

- директор Інституту проблем ринку і економіко-

ГОЛУБЕЦЬ
Михайло Андрійович

- почесний директор Інституту екології Карпат НАН

КОВАЛЬОВ
Віктор Дмитрович

- директор Донецького наукового центру НАН та МОН

КУХАР
Валерій Павлович

- почесний директор Інституту біоорганічної хімії та

НАЗАРЧУК
Зіновій Теодорович
РУДЕНКО
Леонід Григорович

- голова Західного наукового центру НАН та МОН

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович

- голова Північно-східного наукового центру НАН та

ХВЕСИК
Михайло Артемович

- директор ДУ «Інститут економіки природокористування

ШАПАР
Аркадій Григорович

- директор Інституту проблем природокористування та

ЛОГВИНЕНКО
Віталій Миколайович

- учений секретар Сектору проблем навколишнього

голова;
навколишнього середовища НОВ
України, к.ф.-м.н. - заступник голови;

Президії

НАН

МОН України, академік НАН України;
МОН України, академік НАН України;

екологічних досліджень НАН України, академік НАН
України;
України, академік НАН України;
України, д.т.н.;

нафтохімії НАН України, академік НАН України;
України, академік НАН України;

- директор Інституту географії НАН України, академік
НАН України;

МОН України, академік НАН України;
та сталого розвитку НАН України», академік НААН
України;
екології НАН
України;

України,

член-кореспондент

НАН

середовища НОВ Президії НАН України, к.б.н. –
виконавчий секретар.

