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РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ 

ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 

 

Президент НАН України 

академік НАН України 

Б.Є.ПАТОН 

 

Організує роботу Національної академії наук України, очолює 

Президію і Бюро Президії НАН України. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Представляє НАН України як юридичну особу. Видає довіреності 

від імені НАН України, підписує постанови Загальних зборів НАН 

України, Президії, Бюро Президії, розпорядження та накази НАН 

України. Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Здійснює керівництво діяльністю Національної академії наук 

України з питань: 

визначення та реалізації державної наукової політики; 

організації, проведення та координації наукових досліджень з 

фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних і 

соціогуманітарних наук; 

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності; 

наукового забезпечення соціально-економічного, технологічного, 

суспільно-політичного і культурного розвитку України. 

Координує діяльність секцій НАН України щодо організації 

міждисциплінарних досліджень, формування і реалізації цільових 

програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Здійснює зв’язки Національної академії наук України з 

керівництвом держави. Представляє Національну академію наук 

України у вищих органах законодавчої та виконавчої влади України. 

Відповідає за вирішення загальних питань добору і розстановки 

керівних кадрів в Національній академії наук України, її фінансового, 

матеріально-технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів  

вищої кваліфікації, соціального розвитку, управління майновим 
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комплексом, оптимізації мережі установ, організації міжнародних та 

міжакадемічних зв’язків. 

Здійснює загальне керівництво Науково-організаційним і 

Режимно-секретним відділами Президії НАН України, Управлінням 

справами НАН України. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є: 

головою Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної 

безпеки при РНБО України; 

головою Комітету по Державних преміях України в галузі науки і 

техніки; 

головою Міжвідомчої ради з координації фундаментальних 

досліджень; 

головою Ради президентів академій наук України; 

головою Експертної ради з питань оцінювання тем 

фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України; 

головою Комітету із системного аналізу; 

головою Ради з космічних досліджень; 

головою Науково-координаційної та експертної ради з питань 

ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин; 

головним редактором журналу «Вісник Національної академії 

наук України»; 

президентом Міжнародної асоціації академій наук; 

головою Національної комісії з питань Червоної книги України. 

 

 

Перший віце-президент НАН України 

академік НАН України 

В.П.ГОРБУЛІН 

 

Заступає президента НАН України на час його відсутності.  

Разом з президентом НАН України академіком НАН України 

Б.Є.Патоном здійснює загальне керівництво в НАН України 

дослідженнями в галузі національної безпеки та роботами в інтересах 

оборонно-промислового комплексу. 

Організує участь установ НАН України у розробленні та реалізації 
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програм і проектів зі створення і розвитку ракетно-космічної техніки. 

Координує участь установ НАН України у виконанні міжнародних 

конвенцій і угод з питань роззброєння. 

Здійснює загальне керівництво: 

вирішенням в НАН України питань, пов’язаних із запобіганням та 

ліквідацією техногенних аварій, явищ та катастроф; 

роботами з технічного захисту інформації з обмеженим доступом. 

Залучає наукові установи Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України до підготовки для Адміністрації Президента України та 

РНБО України інформаційно-аналітичних матеріалів зі стратегічних 

питань національної безпеки та оборони. 

Відповідає за вирішення питань інформатизації діяльності НАН 

України. 

Здійснює загальне керівництво Центром практичної інформатики. 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з 

питань, що входять до кола його обов’язків. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

Радою національної безпеки і оборони України; 

Міністерством оборони України; 

Міністерством внутрішніх справ України; 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (з 

відповідних напрямів); 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій; 

Державною службою експортного контролю України; 

Державним агентством з питань електронного урядування 

України; 

Державним космічним агентством України; 

Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки 

та оборони; 

Національною академією правових наук; 

Державним концерном «Укроборонпром»; 

ДП «КБ «Південне ім.М.К.Янгеля». 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки нових видів озброєння чи 

військової техніки, до державної таємниці, зміни ступеня секретності 
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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. 

Є: 

директором Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

головою Координаційної ради цільової науково-технічної 

програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави». 

 

 

Перший віце-президент НАН України 

академік НАН України 

А.Г.НАУМОВЕЦЬ 

 

Голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН 

України. Організує роботу Бюро секції та відділень, що входять до її 

складу. 

Заступає президента НАН України на час його відсутності. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Здійснює загальне керівництво: 

роботою з планування і координації наукових досліджень у галузі 

природничих та технічних наук з фізико-технічних, математичних і 

геологічних напрямів; 

організацією міждисциплінарних досліджень, цільових наукових 

програм і конкурсів наукових і науково-технічних проектів установ 

НАН України у зазначеній галузі; 

дослідженнями та розробками установ НАН України в галузі 

наносистем, наноматеріалів і нанотехнологій, формуванням і 

реалізацією відповідних державних цільових програм і програм НАН 

України; 

вирішенням питань, пов’язаних з науково-технічною експертизою 

у відповідних напрямах, участю установ НАН України в підготовці та 

реалізації великих інноваційних проектів; 

Здійснює координацію діяльності відділень математики; 

інформатики; механіки; фізики і астрономії; наук про Землю; фізико-

технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем 

енергетики; ядерної фізики та енергетики. 

Організує участь установ НАН України у розробленні та реалізації 

програм і проектів розвитку авіабудівної галузі та ядерної енергетики. 

Відповідає за вирішення питань: 

організації та проведення щорічних Фестивалів науки в Україні; 

розвитку в НАН України нових форм інноваційної діяльності,                 

в т.ч. технопарків, підприємництва, виробництва наукоємної продукції; 
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пропаганди наукових досягнень та організації виставкової 

діяльності в НАН України. 

Здійснює загальне керівництво Експозиційним центром НАН 

України. 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з 

питань, що входять до кола його обов’язків. 

Встановлює посадові оклади, надбавки, премії директорам установ 

за поданням відповідних відділень НАН України, що входять до складу 

Секції. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

міністерствами інфраструктури; освіти і науки (з відповідних 

напрямів); регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства;  

Українським союзом промисловців та підприємців; 

комітетами Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань 

промислової політики та підприємництва; з питань науки та освіти (з 

відповідних напрямів); 

ДП «Антонов»; 

НАЕК «Енергоатом». 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є: 

членом Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій; 

головним редактором журналу «Доповіді Національної академії 

наук України»; 

головою Комісії НАН України зі співробітництва з Національним 

центром наукових досліджень (CNRS, Франція). 
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Віце-президент НАН України 

академік НАН України 

В.Г.КОШЕЧКО  

 

Голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України. Організує 

роботу Бюро секції та відділень, що входять до її складу. 

Заступає президента НАН України на час його відсутності. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Здійснює загальне керівництво: 

роботою з планування і координації досліджень у галузі хімічних і 

біологічних наук; 

організацією міждисциплінарних досліджень, цільових наукових 

програм і конкурсів наукових і науково-технічних проектів установ 

НАН України у зазначеній галузі; 

вирішенням питань, пов’язаних з науково-технічною експертизою 

у відповідних напрямах; науково-технічним забезпеченням розвитку 

хімічної та нафтохімічної галузей промисловості. 

Здійснює координацію діяльності відділень хімії; біохімії, 

фізіології і молекулярної біології; загальної біології. 

Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні проблем 

охорони здоров’я людини, розвитку агропромислового комплексу 

України. 

Відповідає за вирішення питань: 

модернізації парку наукових приладів в НАН України; 

пропаганди наукових досягнень установ Секції.  

Здійснює зв’язки з Національною академією наук Республіки 

Білорусь, Білоруським республіканським фондом фундаментальних 

досліджень. 

 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з 

питань, що входять до кола його обов’язків. 

Встановлює посадові оклади, надбавки, премії директорам установ 

за поданням відповідних відділень НАН України, що входять до складу 

Секції. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

міністерствами аграрної політики та продовольства; охорони 

здоров’я; освіти і науки (з відповідних напрямів); 

комітетами Верховної Ради України з питань охорони здоров'я; 
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аграрної політики та земельних відносин; з питань науки та освіти (з 

відповідних напрямів); 

Національною академією аграрних наук України та Національною 

академією медичних наук України. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є: 

головою Українського національного комітету з хімії; 

співголовою Міжвідомчої наукової ради НАН України та 

Національної академії аграрних наук України з проблем 

агропромислового комплексу; 

головою Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та 

обладнання НАН України; 

головою Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних 

з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським 

протоколом. 

 

 

Віце-президент НАН України 

академік НАН України 

С.І.ПИРОЖКОВ  

 

Голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. 

Організує роботу Бюро секції та відділень, що входять до її складу. 

Заступає президента НАН України на час його відсутності. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Очолює роботу з визначення стратегії розвитку соціальних і 

гуманітарних наук та впровадження результатів наукових досліджень у 

практику економічного, суспільно-політичного та культурного життя 

України. 

Здійснює загальне керівництво: 

роботою з планування та координації наукових досліджень у 

галузі суспільних і гуманітарних наук; 

організацією міждисциплінарних досліджень, цільових наукових 

програм і конкурсів наукових проектів установ НАН України з проблем 

соціально-економічного, державно-політичного та національно-

культурного розвитку України,  підготовкою наукових матеріалів 
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програмного концептуального та аналітичного характеру для вищих 

органів державної влади України; 

підготовкою фундаментальних багатотомних праць 

міждисциплінарного характеру. 

Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні проблем 

реформування економіки та визначення стратегії соціально-

економічного та інноваційного розвитку України. 

Очолює робочу групу НАН України із забезпечення діяльності 

переміщених з Донбасу установ НАН України. 

Здійснює координацію діяльності установ секції з інформаційно-

аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України, РНБО. 

Відповідає за вирішення питань: 

соціального розвитку НАН України і соціального захисту членів 

НАН України та працівників установ НАН України; 

пропаганди наукових досягнень установ Секції. 

Здійснює зв’язки з Академією наук Молдови. 

Здійснює загальне керівництво Лікарнею для вчених НАН України. 

Забезпечує взаємодію з Центральним комітетом профспілки 

працівників НАН України та Київським регіональним комітетом 

профспілки працівників НАН України. 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з 

питань, що входять до кола його обов’язків. 

Встановлює посадові оклади, надбавки, премії директорам установ 

за поданням відповідних відділень НАН України, що входять до складу 

Секції. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

міністерствами економічного розвитку і торгівлі; фінансів; 

юстиції; культури; освіти і науки (з відповідних напрямів), закордонних 

справ (з відповідних напрямів); 

Державною фіскальною службою України; 

Державним агентством України з питань відновлення Донбасу; 

комітетами Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя; з питань європейської інтеграції; з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; з 

питань економічної політики; з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності; з питань фінансової політики і банківської 
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діяльності; з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин; з питань науки та освіти (з відповідних 

напрямів); у закордонних справах (з відповідних напрямів); 

Національною академією педагогічних наук України та 

Національною академією мистецтв України. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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.  

 

 

Віце-президент НАН України 

академік НАН України 

А.Г.ЗАГОРОДНІЙ 

 

Заступає президента НАН України на час його відсутності.  

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Організує в НАН України роботу з підготовки, укладання та 

виконання угод про співробітництво НАН України з міністерствами, 

відомствами, вищими навчальними закладами та науково-виробничими 

підприємствами. 

Разом з президентом НАН України академіком НАН України 

Б.Є.Патоном:  

здійснює загальне керівництво міждисциплінарними 

дослідженнями та вирішенням в НАН України комплексних проблем з 

охорони навколишнього середовища і сталого розвитку; 

координує співробітництво НАН України з м.Києвом. 

Здійснює координацію діяльності регіональних наукових центрів 

НАН України та МОН України, підготовку пропозицій щодо розвитку та 

підвищення ефективності регіональної структури НАН України. 

Відповідає за вирішення питань: 

створення в НАН України сучасних науково-навчальних структур 

за новітніми напрямами науки; 

роботи з науковою молоддю в НАН України; 

взаємодії НАН України і Національного центру «Мала академія 

наук України»; 

організації міжнародних та зовнішньоекономічних наукових 

зв’язків, фінансового забезпечення міжнародного наукового 

співробітництва, реалізації міжнародних угод НАН України; 
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участі НАН України в реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Європейськими Співтовариствами 

з атомної енергії і їхніми державами-членами; 

діяльності наукових рад, комітетів і комісій при Президії НАН 

України; 

винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності в НАН України, 

захисту інтелектуальної власності установ НАН України; 

розвитку та використання в наукових дослідженнях новітніх 

інформаційних та ГРІД-технологій. 

Відповідає за організацію співробітництва НАН України з МОН 

України з питань підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Координує участь установ НАН України в програмі Євросоюзу 

«Горизонт-2020». 

Здійснює зв’язки НАН України з ЮНЕСКО, Європейською 

Комісією, Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу 

(IIASA), Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН), 

Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (Дубна), Українським 

науково-технологічним центром (УНТЦ). 

Спрямовує та координує діяльність Відділу міжнародних зв’язків 

НАН України. 

Бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників 

установ НАН України та у взаємодії з ЦК профспілки працівників НАН 

України очолює Комісію з розгляду клопотань щодо надання 

службового житла працівникам НАН України. 

Здійснює загальне керівництво Інноваційним центром, Центром 

інтелектуальної власності та передачі технологій. 

Розглядає та підписує розпорядження та накази НАН України, що 

відносяться до кола його обов’язків. 

Організує роботу підрозділів апарату Президії НАН України з 

питань, що входять до кола його обов’язків. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

міністерствами освіти і науки, закордонних справ;  

комітетами Верховної Ради України з питань науки та освіти; у 

закордонних справах, сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; 

Службою зовнішньої розвідки України; 

Київською міською державною адміністрацією. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки нових видів озброєння чи 
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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. 

Є: 

постійним представником НАН України у Комітеті Верховної 

Ради України з питань науки і освіти; 

головою Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України; 

головою Комісії НАН України по розробці наукової спадщини 

академіка В.І.Вернадського; 

головою наукової ради з проблеми «Фізика плазми і плазмова 

електроніка» НАН України; 

головою Комітету наукової термінології при Президії НАН 

України; 

членом Ради Міжнародного інституту прикладного системного 

аналізу (IIASA) від НАН України; 

керівником Відділення цільової підготовки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України. 

 

 

Головний учений секретар НАН України 

академік НАН України 

В.Л.БОГДАНОВ 

 

Керує апаратом Президії НАН України, організує та координує 

діяльність його підрозділів. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Організує в НАН України роботу з: 

формування тематичних планів наукових досліджень та 

підготовки звітів про їх виконання; 

формування та реалізації державних цільових програм та 

державного замовлення в сфері науки; 

підготовки зведеного бюджетного запиту на черговий рік та 

розподілу базового фінансування між відділеннями та установами НАН 

України; 

удосконалення нормативної та правової бази діяльності НАН 

України; 

контролю за виконанням рішень Загальних зборів, Президії НАН 

України і доручень керівництва НАН України; 

підготовки пропозицій з встановлення та присудження почесних 

нагород і звань НАН України, премій за видатні наукові праці. 

Здійснює керівництво: 

підготовкою сесій Загальних зборів, засідань Президії та Бюро 

Президії НАН України; 
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підготовкою засідань Міжвідомчої ради з координації 

фундаментальних досліджень в Україні та Ради президентів академій 

наук України; 

підготовкою засідань Експертної ради з питань оцінювання тем 

фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. 

Разом з президентом НАН України академіком НАН України 

Б.Є.Патоном: 

відповідає за вирішення питань участі НАН України в діяльності 

Міжнародної асоціації академій наук; 

здійснює загальне керівництво Науково-організаційним і 

Режимно-секретним відділами Президії НАН України, Управлінням 

справами НАН України. 

Відповідає за вирішення питань: 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення науково-

дослідних робіт в установах НАН України та організації внутрішнього 

аудиту; 

капітального будівництва в НАН України; 

науково-дослідницької діяльності установ при Президії НАН 

України; 

діяльності дослідно-виробничої бази НАН України; 

діяльності госпрозрахункових організацій та підприємств; 

підготовки та реалізації пропозицій з управління майновим 

комплексом НАН України; 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільної оборони в НАН 

України; 

зв’язків НАН України з засобами масової інформації; 

координації проведення загальноакадемічних заходів, відзначення 

ювілейних та пам’ятних дат з історії НАН України, її установ і видатних 

учених. 

Здійснює загальну координацію в НАН України робіт з  проблем 

стандартизації, сертифікації та метрології. 

Здійснює загальне керівництво Технічним центром, Державним 

управлінням матеріально-технічного забезпечення, Великим конференц-

залом НАН України. 

Очолює Балансову комісію НАН України. 

Розглядає та підписує спільно з президентом НАН України 

постанови Загальних зборів НАН України, Президії та Бюро Президії 

НАН України, розпорядження НАН України, спільно з віце-президентами 

– розпорядження НАН України. Підписує накази НАН України. 

Встановлює посадові оклади, надбавки, премії директорам установ 

при Президії НАН України. 

Затверджує фінансові плани госпрозрахункових організацій та 

підприємств при Президії НАН України та здійснює контроль за їх 

виконанням. 
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Затверджує кошториси доходів та видатків, штатні розписи 

бюджетних установ при Президії НАН України та зміни до них. 

Має право вчиняти дії від імені НАН України, в тому числі 

підписувати угоди без довіреностей. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Відповідає за співробітництво з В’єтнамською академією наук і 

технологій. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, комітетами Верховної Ради України, центральними 

органами виконавчої влади з науково-організаційних питань, проблем 

нормативно-правового та фінансового забезпечення діяльності НАН 

України; 

Державною фінансовою інспекцією України; 

Рахунковою палатою України; 

Фондом державного майна України; 

Службою безпеки України. 

Здійснює зв’язки зі Спілкою наукових та інженерних об’єднань 

України. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

 

 

АКАДЕМІКИ-СЕКРЕТАРІ ВІДДІЛЕНЬ НАН УКРАЇНИ 

 

Організують роботу відділень та їх бюро. Є членами бюро 

відповідних секцій НАН України. 

Здійснюють загальне керівництво: 

діяльністю бюро відділення; 

роботою наукових рад, комітетів, комісій, асоціацій, наукових 

товариств і редакцій журналів при відділенні; 

організацією зв’язків установ відділення з регіональними 

науковими центрами НАН України та Міністерства освіти і науки 

України, організаціями міністерств і відомств України, міжнародними 

науковими організаціями, іноземними науковими центрами, установами 

академій наук країн СНД; 
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організацією та проведенням в НАН України міжнародних 

наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів і шкіл у 

відповідних галузях науки. 

Відповідають за вирішення питань: 

координації фундаментальних досліджень з найважливіших 

наукових проблем, що виконуються установами відділення, вузами та 

іншими науково-дослідними установами України; 

визначення та розвитку пріоритетних напрямів і тематики 

фундаментальних і прикладних досліджень, організації досліджень з цих 

напрямів та оцінки їх результатів в установах відділення; 

визначення та реалізації основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук; 

залучення установами відділення позабюджетних коштів; 

підвищення ефективності діяльності організацій дослідно-

виробничої бази; 

підвищення ефективності діяльності госпрозрахункових 

організацій та підприємств; 

ефективного використання об’єктів державної власності 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

забезпечення проведення секціями Експертної ради з питань 

оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН 

України експертної оцінки тематики фундаментальних науково-

дослідних робіт;  

розробки прогнозів та підготовки експертних висновків у 

відповідних галузях науки; 

формування шляхом експертної оцінки та конкурсного відбору 

відомчої тематики науково-дослідних робіт установ відділення; 

державної реєстрації науково-дослідних робіт установ відділення 

та приймання завершених тем; 

сприяння використанню результатів науково-дослідних робіт у 

народному господарстві, культурі та в соціальній сфері; 

інтеграції відповідних напрямів науки з освітою та виробництвом; 

підготовки пропозицій щодо створення нових установ, організацій 

і підприємств відділення, ліквідації, реорганізації або зміни напрямів 

роботи існуючих наукових установ, організацій, підприємств; 

контролю за діяльністю вчених рад інститутів щодо забезпечення 

високого рівня розгляду результатів виконання наукових тем; 

добору і розстановки керівних кадрів в установах відділення, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; 

залучення та закріплення в науковій сфері обдарованої молоді, 

забезпечення спадкоємності поколінь вчених; 

проведення комплексних перевірок наукової та науково-

організаційної діяльності установ, що входять до складу відділення, та їх 
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державної атестації; 

підготовки зведеного бюджетного запиту на черговий рік та 

пропозицій щодо розподілу базового бюджетного фінансування між 

установами відділення; 

складання планів, звітів відділення, а також контролю за 

здійсненням наукових досліджень; 

контролю за виконанням відділенням рішень керівних органів; 

роботи експертних комісій по преміях НАН України імені 

видатних учених; 

підготовки на розгляд Президії НАН України наукових доповідей 

з актуальних проблем, звітів про діяльність наукових установ відділення 

та значних науково-організаційних питань по напрямах діяльності 

відділення; 

залучення установ, що входять до складу відділення, до 

європейського наукового простору, в тому числі шляхом широкої участі 

в програмі Євросоюзу «Горизонт-2020»; 

участі учених відділення в діяльності Міжнародної асоціації 

академій наук; 

пропаганди досягнень науки і техніки, поширення наукових знань; 

Затверджують кошториси доходів та видатків, штатні розписи 

бюджетних установ відділення та зміни до них, розглядають пропозиції 

бюджетних установ щодо встановлення посадових окладів, надбавок та 

премій директорам установ і подають їх на затвердження відповідним 

віце-президентам – головам секцій НАН України. 

 

 

Академік-секретар Відділення математики НАН України 

академік НАН України 

А.М.САМОЙЛЕНКО 

 

Відповідає за розвиток досліджень в галузі математики та їх 

застосування в різних галузях знань. 

Відповідає за зв’язки НАН України з міжнародними 

математичними спілками. 

Здійснює зв’язки з Міністерством освіти і науки України з питань 

викладання математики у вищих і середніх навчальних закладах 

України. 

 

 

Академік-секретар Відділення інформатики НАН України 

академік НАН України 

П.І.АНДОН 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 
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міждисциплінарними дослідженнями з інформатики та забезпечує 

участь установ Академії у вирішенні науково-технічних проблем у 

галузі інформатизації. 

Відповідає за вирішення питань ефективного використання 

потенціалу НАН України з розроблення програмного забезпечення. 

Здійснює зв’язки з ІКТ структурами України. 

Здійснює зв’язки з МОН України та вищими навчальними 

закладами з питань підготовки молодих фахівців у галузі інформаційно-

комунікативних технологій. 

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук 

Республіки Вірменія. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є головою Координаційної ради НАН України з питань 

інформатизації. 

 

 

Академік-секретар Відділення механіки НАН України 

академік НАН України 

А.Ф.БУЛАТ 

 

Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних 

досліджень в галузі механіки. 

Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні науково-

технічних проблем гірничодобувної галузі України. 

Відповідає за вирішення питань наукового забезпечення 

промислового видобування шахтного метану. 

Здійснює зв’язки НАН України з:  

 Міністерством енергетики та вугільної  промисловості України     

(з відповідних напрямів); 

 нафтогазовим комплексом країни; 

 вітчизняними та зарубіжними науковими центрами і 

товариствами в галузі геомеханіки. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, а також відомостей за 

окремими показниками про відкриття, винаходи, науково-технічні 

рішення, які можуть бути використані для потреб оборони держави і 



17 
 

мають принципове значення для розробки 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. 

Є головою Міжвідомчої наукової ради «Наукові основи розробки 

вугільних родовищ України».  

 

Академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України 

академік НАН України 

В.М.ЛОКТЄВ 

 

Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних 

досліджень в галузі фізики і астрономії. 

Відповідає за зв'язки НАН України з Українським фізичним 

товариством, Українською астрономічною асоціацією, міжнародними 

фаховими союзами і товариствами в галузі фізики і астрономії. 

Здійснює зв’язки з Міністерством освіти і науки України та 

вищими навчальними закладами з питань підготовки молодих фахівців у 

галузі фізики і астрономії. 

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук 

Азербайджану. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є: 

головою Головної редакційної колегії «Великої української 

енциклопедії»; 

головою Науково-редакційної ради «Великої української 

енциклопедії»; 

головою секції «Теорія металічного стану» Наукової ради з 

проблеми «Фізика металічного стану». 

 

 

Академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України 

академік НАН України 

О.М.ПОНОМАРЕНКО  
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Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних 

досліджень в галузі наук про Землю. 

Відповідає за вирішення проблем, пов’язаних з аварією на 

Чорнобильській АЕС та ліквідацією її наслідків. 

Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні науково-

технічних проблем розвитку мінерально-сировинної бази України. 

Здійснює зв’язки з: 

Міністерством екології та природних ресурсів України; 

Державною службою з надзвичайних ситуацій; 

Державною службою геології та надр України; 

Державним агентством водних ресурсів України; 

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Відповідає за співробітництво з Академією наук Республіки 

Таджикистан. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

Є заступником голови Міжвідомчої постійно діючої комісії у справах 

надзвичайних ситуацій (за напрямом «Чорнобильська катастрофа»). 

 

 

Академік-секретар Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України 

академік НАН України 

Л.М.ЛОБАНОВ 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 

міждисциплінарними дослідженнями в галузі матеріалознавства. 

Здійснює координацію робіт установ НАН України в інтересах 

металургійної промисловості, машинобудування та залізничного 

транспорту. 

Здійснює координацію робіт установ НАН України в напрямку 

оцінки та подовження ресурсу конструкцій, споруд, обладнання і 

машин. 

Здійснює координацію зв’язків установ НАН України з Радою 

Державного фонду фундаментальних досліджень. 
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Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

 

 

Академік-секретар Відділення фізико-технічних 

проблем енергетики НАН України 

академік НАН України 

О.В.КИРИЛЕНКО 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 

міждисциплінарними дослідженнями в галузі енергозбереження. 

Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні проблем 

паливно-енергетичного комплексу України. 

Відповідає за координацію діяльності наукових установ НАН 

України в галузі фізико-технічних проблем енергетики. 

Здійснює зв’язки з: 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України              

(з відповідних напрямів);  

Національною комісією з регулювання електроенергетики;   

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 

України; 

Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Відповідає за співробітництво з Академією наук Туркменістану. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 
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Академік-секретар Відділення ядерної фізики 

та енергетики НАН України 

академік НАН України 

М.Ф.ШУЛЬГА 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 

міждисциплінарними дослідженнями у галузі ядерної фізики та ядерної 

енергетики. 

Забезпечує участь установ НАН України у науково-технічному 

супроводженні атомно-енергетичного комплексу, підвищенні його 

надійності та безпеки функціонування. 

Спільно з першим віце-президентом НАН України академіком 

НАН України А.Г.Наумовцем здійснює зв’язки з НАЕК «Енергоатом». 

Здійснює зв’язки з: 

Державною інспекцією ядерного регулювання України;  

управлінням з питань ядерної енергетики та атомно-промислового 

комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; 

науковими інститутами Національного центру наукових 

досліджень (CNRS, Франція), Європейського співтовариства з атомної 

енергії (Євратом) і Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) 

в галузі фізики високих енергій. 

Відповідає за зв’язки НАН України з Національним 

дослідницьким центром «Курчатовський інститут». 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

 

 

Академік-секретар Відділення хімії НАН України 

академік НАН України 

М.Т.КАРТЕЛЬ 

 

Відповідає за розвиток досліджень у галузі хімії та хімічних 

технологій. 

Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними 

дослідженнями в напрямі створення та вивчення наноматеріалів і 

композиційних наносистем. 

Здійснює зв’язки з: 
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міністерствами екології та природних ресурсів; охорони здоров’я 

(хіміко-фармацевтична та медична промисловість, створення нових 

лікарських засобів). 

Українським хімічним товариством ім.Д.І.Мендєлєєва; Союзом 

хіміків України. 

Здійснює представництво в Європейській карбоновій асоціації.  

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук 

Республіки Казахстан. 

Є державним експертом з питань таємниць. Здійснює віднесення 

інформації у сфері економіки, науки і техніки, 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 розробки 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. 

 

 

Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології 

та молекулярної біології НАН України 

академік НАН України 

С.В.КОМІСАРЕНКО 

 

Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними 

дослідженнями установ НАН України з медико-біологічних проблем, 

розвитку біотехнологій, зокрема нанобіотехнологій, створенням новітніх 

методів діагностики та лікарських препаратів для галузі охорони 

здоров’я та ветеринарної медицини України.  

Відповідає за організацію в НАН України роботи з питань 

боротьби з інфекційними захворюваннями, зокрема туберкульозом,  

ВІЛ-інфекцією і СНІДом, а також з наркоманією.  

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук 

Грузії. 

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 економіки, науки і техніки, 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 розробки нових видів озброєння чи 

військової техніки, до державної таємниці, зміни ступеня секретності 

цієї інформації та її розсекречування з питань, прийняття рішень з яких 
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належить до його компетенції згідно з посадою та відповідно до статей 

1.9.2 та 2.7.1 Зводу відомостей що становлять державну таємницю. 

Є: 

головою Комісії з біобезпеки і біозахисту при Раді національної 

безпеки і оборони України; 

президентом Українського біохімічного товариства; 

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. 

 

 

Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України 

академік НАН України 

В.В.МОРГУН 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 

міждисциплінарними дослідженнями з сучасних напрямів біології, еко- 

та біобезпеки. 

Координує діяльність установ НАН України з проблем наукового 

забезпечення діяльності аграрного сектору економіки України, а також 

охорони навколишнього середовища. 

Відповідає за організацію та координацію робіт у галузі заповідної 

справи, розширення та розвиток заповідних територій, збереження 

біорізноманіття в умовах сучасних сталих екосистем і еколандшафтів. 

Відповідає за співробітництво установ відділення з:  

Міністерством аграрної політики та продовольства України;  

державними агентствами лісових ресурсів, рибного господарства; 

Національною академією аграрних наук України.  

Є президентом Українського товариства фізіологів рослин. 
 

 

Академік-секретар Відділення економіки НАН України 

академік НАН України 

Е.М.ЛІБАНОВА 

 

Здійснює загальне керівництво в НАН України 

міждисциплінарними дослідженнями з проблем економічної, соціальної 

та демографічної політики. 

Забезпечує зв’язки установ Відділення економіки НАН України з 

економічними підрозділами Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України, міністерствами та іншими державними органами 

економічного профілю. 

Відповідає за зв’язки з: 
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міністерствами економічного розвитку і торгівлі; соціальної 

політики; освіти і науки України (з відповідних напрямів);  

Державною службою статистики України; 

Пенсійним фондом України. 

Відповідає за співробітництво з Національною академією наук 

Киргизької Республіки. 

 

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України 

академік НАН України 

В.А.СМОЛІЙ 
 

Здійснює загальне керівництво: 

міждисциплінарними дослідженнями в НАН України з проблем 

суспільно-політичного, соціального та культурного розвитку; 

підготовкою і виданням фундаментальних наукових праць у галузі 

історичної науки та корпусу джерел з історії України; 

Центром гуманітарної освіти НАН України; 

Головною редколегією науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією». 

Бере участь у координації діяльності установ Секції суспільних і 

гуманітарних наук з інформаційно-аналітичного забезпечення 

Адміністрації Президента України. 

Відповідає за зв’язки НАН України з:  

Державною архівною службою України; 

провідними зарубіжними українознавчими центрами; 

науковими товариствами та громадськими організаціями історико-

культурного і краєзнавчого профілю. 

Є: 

головою Українського національного комітету з вивчення країн 

Центральної та Південно-східної Європи; 

головою Українського національного комітету істориків; 

головою Головної редколегії науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією». 
 

Академік-секретар Відділення літератури, 

мови та мистецтвознавства НАН України 

академік НАН України 

М.Г.ЖУЛИНСЬКИЙ 
 

Здійснює загальне керівництво: 

міждисциплінарними дослідженнями в НАН України з проблем 

державної мовної та культурної політики; 

Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України. 

Відповідає за: 
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розвиток словникової справи в НАН України;  

розвиток вітчизняних електронних лінгвістичних систем; 

підготовку та відзначення ювілеїв діячів культури та мистецтв; 

за реалізацію проекту створення науково-дослідного та культурно-

інформаційного центру «Шевченківський дім». 

Здійснює зв’язки з міжнародними науковими та громадськими 

організаціями гуманітарного профілю.  

 

ГОЛОВИ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НАН УКРАЇНИ 

 ТА МОН УКРАЇНИ 

 

Здійснюють координацію наукових досліджень установ НАН 

України та національних галузевих академій України, організацій 

галузевих міністерств, вищих навчальних закладів, розташованих в 

регіоні, з метою: 

вирішення завдань, пов’язаних з подальшим соціально-

економічним, науково-технічним і культурним розвитком регіону; 

сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, 

що проводяться в науково-дослідних установах та вузах регіону, 

підвищення його наукового потенціалу. 

Відповідають за вирішення питань: 

надання дієвої науково-методичної допомоги місцевим органам 

влади в розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіонів на 

перспективу; 

сприяння широкому використанню передових досягнень науки і 

техніки, забезпеченню інноваційного розвитку; 

аналізу стану науки в регіоні і здійснення на цій основі заходів, 

спрямованих на збереження та подальший розвиток наукового 

потенціалу регіону; 

забезпечення у регіоні співробітництва установ НАН України з 

вищими та іншими навчальними закладами з підготовки та добору кадрів; 

здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню 

інтелектуального потенціалу регіону. 

Відповідають за зв’язки з місцевими органами влади з питань 

розробки і реалізації регіональної наукової та технологічної політики, 

розвитку діяльності Національної академії наук України та Міністерства 

освіти і науки України у регіоні, вирішення соціальних питань життя і 

праці учених регіону. 

 

Голова Південного наукового центру НАН України                                     

та МОН України 

академік НАН України 

С.А.АНДРОНАТІ 
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Здійснює координацію досліджень установ НАН України з 

проблем: 

нормалізації стану екосистеми та оптимізації 

природокористування у Північно-західному Причорномор’ї; 

забезпечення сталого розвитку морегосподарської інфраструктури 

регіону та виконання нею стратегічно важливих для держави функцій в 

морі; 

забезпечення ефективного розвитку агропромислового комплексу 

південного регіону; 

раціонального використання та охорони басейну Дністра та 

лиману Куяльник. 

Є головою Координаційної ради «Наукові основи створення 

лікарських препаратів». 

Бере участь у здійснені зв’язків з Академією наук Молдови. 

 

Голова Придніпровського наукового центру                                                         

НАН України та МОН України 

академік НАН України 

А.Ф.БУЛАТ 

 

Здійснює координацію досліджень установ НАН України                        

у регіоні з: 

підвищення ефективності роботи гірничо-металургійного 

комплексу за рахунок розробки та впровадження новітньої техніки і 

технологій; 

інноваційного розвитку регіону шляхом створення 

високоефективних техніки і технологій у машинобудуванні та інших 

галузях економіки; 

збереження та відновлення природного середовища Придніпров’я; 

комплексного використання та збереження мінерально-

сировинних, енергетичних і вторинних ресурсів. 

 

Голова Західного наукового центру                                                                           

НАН України та МОН України 

академік НАН України 

З.Т.НАЗАРЧУК 

 

Відповідає за розвиток в НАН України досліджень з соціально-

економічних проблем регіональної політики та проблем розвитку 

транскордонного співробітництва. 

Здійснює координацію досліджень установ НАН України з 

проблем: 

підвищення нафто- і газовіддачі пластів на родовищах Прикарпаття; 

розробки та впровадження технологій неруйнівного контролю та 
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технічної діагностики, зміцнення конструкційних матеріалів, методів 

антикорозійного захисту трубопроводів; 

раціонального використання та охорони природних ресурсів 

Карпат і басейнів рік Дністра, Західного Бугу, Тиси; 

збереження та відтворення народних промислів, ремесел; 

дослідження мистецьких пам'яток регіону. 

 

 

Голова Північно-східного наукового центру                                                               

НАН України та МОН України 

академік НАН України 

В.П.СЕМИНОЖЕНКО 

 

Здійснює координацію досліджень установ НАН України у регіоні 

з проблем: 

розробки та програмного забезпечення реалізації стратегії 

соціально економічного розвитку; 

розробки і впровадження у виробництво маловідходних та 

безвідходних екологічно чистих наукоємних технологій в інтересах 

машинобудівного комплексу, конверсії у машинобудуванні; 

вирішення паливно-енергетичних проблем на основі використання 

нафтогазової сировини та інших існуючих природних та вторинних 

ресурсів; 

розробки нових матеріалів для машинобудування, медицини, 

металургійної та будівельної галузей промисловості на основі 

досліджень наукових проблем керамічного матеріалознавства. 

Відповідає за організацію в НАН України методичної роботи з 

вдосконалення системи діяльності технопарків, інших суб’єктів 

інноваційної інфраструктури. 

Бере участь у забезпеченні розвитку законодавства в сфері 

науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Є головою Української федерації вчених. 

 

 

 

ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 

 

Академік НАН України 

В.М. ГЕЄЦЬ 

Відповідає за вирішення питань поглиблення співробітництва 

НАН України з Національною академією педагогічних наук України та 

організацію спільних досліджень з гуманітарних проблем розвитку 

суспільства. 

Академік НАН України 
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Л.В.ГУБЕРСЬКИЙ 
 

Відповідає за вирішення питань співробітництва Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та установ НАН 

України зі спільних наукових досліджень та цільової підготовки 

студентів. 

Відповідає за зв’язки з Московським державним університетом 

ім.М.В.Ломоносова. 

Є:  

президентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. 

 

Академік НАН України 

М.З.ЗГУРОВСЬКИЙ 

 

Відповідає за зв’язки НАН України з Національним технічним 

університетом України «Київський політехнічний інститут» зі спільних 

наукових досліджень та цільової підготовки студентів. 

Забезпечує здійснення зв’язків з Комітетом з розповсюдження 

даних з науки та технологій (CODATA), Радою з промислового розвитку 

ООН (UNIDO). 

Разом з президентом НАН України здійснює зв’язки з 

Міжнародною радою з науки (ICSU). 

Є: 

головою Консультативної ради з питань інформатизації при 

Верховній Раді України; 

головою ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних 

закладів України. 

 

Академік НАН України 

В.Г.КРЕМЕНЬ 
 

Є президентом Національної академії педагогічних наук України. 

Відповідає за вирішення питань інтеграції науки і освіти. 

Здійснює координацію діяльності НАН України та Національної 

академії педагогічних наук України. 

Є: 

президентом Товариства «Знання» України. 

 

Академік НАН України 

В.Д.ПОХОДЕНКО 
 

Організує виступи молодих учених з науковими повідомленнями 

на засіданнях Президії НАН України. 

Є: 

координатором-головою Наукової ради цільової комплексної 

програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні 
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проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; 

керівником розділу «Хімія нанорозмірних систем» цільової 

комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і 

нанотехнологій»; 

членом Колегії Міністерства освіти і науки України; 

членом Комісії Верховної Ради України по преміях для молодих 

учених; 

членом Комісії Кабінету Міністрів України по преміях для 

молодих учених; 

членом Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України.  

 

Академік НАН України 

В.Я.ТАЦІЙ 
 

Бере участь у координації роботи з удосконалення нормативно-

правової бази наукової діяльності, в тому числі діяльності національних 

академій наук. 

Сприяє виконанню в НАН України замовлень органів державної 

влади стосовно розроблення засад правової політики, проведення наукової 

експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів. 

 

Академік НАН України 

П.П.ТОЛОЧКО 
 

Відповідає за координацію наукових досліджень з археології і 

охорони пам’яток історії та культури, розвиток музейної і заповідної 

справи в історико-археологічній галузі. 

Відповідає за зв’язки НАН України з Державною службою 

охорони національної культурної спадщини Міністерства культури 

України.  

Є: 

головою Українського товариства охорони пам'яток історії та 

культури; 

головою Українського національного комітету візантиністів. 

Академік НАН України 

Я.С.ЯЦКІВ 

 

Відповідає за вирішення питань: 

видавничої діяльності, розвитку поліграфічної бази НАН України;  

координації участі наукових установ НАН України у виконанні 

програм та проектів з космічних досліджень. 

Здійснює загальне керівництво видавництвом «Наукова думка» 

НАН України та Видавничим домом «Академперіодика» НАН України. 

Відповідає за зв’язки НАН України з Державним космічним 
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агентством України з питань наукових космічних досліджень. 

Відповідає за співробітництво з Академією наук Республіки 

Узбекистан. 

Є: 

головою Українського міжнародного комітету з питань науки і 

культури при НАН України; 

головою Науково-видавничої ради НАН України; 

головою Експертної ради НАН України з питань науково-

технічної експертизи інноваційних проектів технологічних парків; 

президентом Української астрономічної асоціації. 

 

 

ВИКОНУВАЧІ ОБОВ’ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 

 

Академік НАН України А.Г.БІЛОУС 

Є головою Наукового комітету Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України. 

Відповідає за зв’язки Наукового комітету Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів 

України з Національною академією наук України. 

 

Академік НААН України Я.М.ГАДЗАЛО 

 

Є президентом Національної академії аграрних наук України. 

Відповідає за зв’язки та організацію спільних робіт установ 

Національної академії аграрних наук України та установ НАН України. 

 

Член-кореспондент НАН України С.О.ДОВГИЙ 

 

Здійснює координацію участі учених НАН України в забезпеченні 

діяльності Національного центру «Мала академія наук України» МОН та 

НАН України. 

Відповідає за розроблення і запровадження нових форм роботи зі 

здібними школярами та підготовки наукової зміни. 

Є президентом Національного центру «Мала академія наук 

України» МОН України та НАН України. 

 

 

Академік НАПрН України О.В.ПЕТРИШИН 

 

Є президентом Національної академії правових наук України. 

Відповідає за зв’язки Національної академії правових наук 

України з Національною академією наук України та за розвиток 

співробітництва в галузі правознавства. 
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Академік НАМН України В.І.ЦИМБАЛЮК 

 

Є президентом Національної академії медичних наук України. 

Відповідає за зв’язки Національної академії медичних наук 

України з НАН України та розвиток співробітництва НАН України і 

Національної академії медичних наук України в галузі медицини. 

 

Академік НАМ України А.В.ЧЕБИКІН 

 

Є президентом Національної академії мистецтв України. 

Відповідає за зв’язки установ Національної академії мистецтв 

України з установами НАН України. 

Є головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки 

України з питань мистецької освіти. 

 

 

РАДНИКИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 

 

Академік НАН України В.Г. БАР’ЯХТАР 

 

Бере участь у координації робіт установ НАН України з вирішення 

проблем, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та ліквідацією її 

наслідків. 

Є головою правління Благодійного фонду соціального захисту 

членів НАН України та їх сімей. 
 

 

Академік НАН України В.В.ГОНЧАРУК 
 

Бере участь в організації та координації робіт установ НАН 

України з проблем забезпечення населення України питною водою.  

Бере участь у координації робіт установ хімічного профілю в 

інтересах оборонно-промислового комплексу. 

Здійснює зв’язки з: 

міністерствами екології та природних ресурсів; регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з 

питань забезпечення населення питною водою. 

Державним агентством водних ресурсів України. 

Є представником НАН України в Міжвідомчій робочій групі зі 

співробітництва в рамках ОЧЕС, ЮНЕСКО і ЮПАК. 

Бере участь у здійснені зв’язків з Національною академією наук 

Республіки Казахстан. 

 

Академік НАН України Д.М.ГРОДЗИНСЬКИЙ 
 

Бере участь у  організації та координації робіт у галузі радіаційної 
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біології та роботі Національної комісії з радіаційного захисту населення 

України. 

Бере участь в координації досліджень Міжнародної програми 

МААН «Сучасні проблеми радіобіології. Наука і практика». 

Є: 

головою Комітету наукової термінології НАН України; 

головою Українського радіобіологічного товариства. 

 

 

Академік НАН України І.М.ДЗЮБА 
 

Відповідає за зв’язки НАН України з творчими спілками України. 

Є: 

співголовою Головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної 

України»; 

головою громадського Фонду підтримки бібліотек. 

 

 

Академік НАН України Ю.І.КУНДІЄВ 
 

Здійснює координацію досліджень з проблем біоетики та 

біомедицини. Відповідає за зв'язок між Президіями НАН та НАМН 

України.  

Здійснює зв’язки НАН України з Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я. 

Є головою Комітету з біоетики НАН України. 

 

 

Академік НАН України Д.О.Мельничук 

 

Бере участь у координації досліджень з проблем сталого розвитку 

та природокористування в Україні. 

 

Академік НАН України І.М.НЕКЛЮДОВ 
 

Бере участь у координації робіт установ НАН України з наукового 

забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу. 

Є головою Наукової ради цільової комплексної програми наукових 

досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку 

ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях 

економіки». 

 

 

Академік НАН України О.С.ОНИЩЕНКО 
 

Здійснює організацію і координацію досліджень у галузях 
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соціальних комунікацій, славістики, інформаційного забезпечення 

науки, історії НАН України. 

Здійснює зв’язки НАН України з Російським гуманітарним 

науковим фондом. 

Відповідає за: 

розвиток бібліотечно-інформаційної справи в НАН України; 

формування вітчизняних електронних науково-інформаційних 

ресурсів. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України; 

Товариством «Знання» України; 

Міжнародним комітетом славістів; 

провідними зарубіжними інформаційно-бібліотечними центрами. 

Є: 

головою Інформаційно-бібліотечної ради НАН України; 

головою Українського комітету славістів; 

головою Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних 

центрів національних академій наук при МААН. 

 

 

Академік НАН України І.В.СЕРГІЄНКО 
 

Бере участь у організації та координації робіт у галузі кібернетики 

та обчислювальної математики.  

Координує діяльність інститутів Кібернетичного центру НАН 

України та інших організацій України у галузі інформатизації. 

Здійснює зв’язки з органами державної влади України з питань 

інформатизації.  

Є: 

головою Національного комітету з інформатики;  

президентом Української федерації з інформатики. 

 

 

Академік НАН України К.М.СИТНИК 

 

Здійснює зв’язки з Міністерством екології та природних ресурсів 

України та Товариством «Знання» України. 

Є:  

президентом Українського ботанічного товариства; 

членом Комісії НАН України по розробці наукової спадщини 

академіка В.І.Вернадського. 
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Академік НАН України В.Г.СКЛЯРЕНКО 

 

Бере участь у організації та координації робіт установ НАН 

України з історії та етимології української мови, питань правопису. 

 

 

Академік НАН України О.О.СОЗІНОВ 

Є: 

головою Комісії НАН України з питань організації діяльності 

наукових об’єктів, що становлять національне надбання; 

головою Міжакадемічної комісії з питань сучасної біотехнології. 

 

 

Академік НАН України Б.С.СТОГНІЙ 

 

Бере участь у координації робіт установ НАН України з науково-

технічного забезпечення розвитку енергетичної системи України. 

Є головою секції енергетики Комітету з державних премій 

України в галузі науки і техніки. 

 

 

Академік НАН України В.П.ШЕВЧЕНКО 

 

Бере участь у координації робіт установ НАН України з вирішення 

проблем, пов’язаних з відновленням інфраструктури й відбудови 

виробничої сфери Донбасу. 

Є головою Донецького обласного товариства «Просвіта». 

 

 

Академік НАН України В.М.ШЕСТОПАЛОВ 

 

Координує дослідження: 

з вирішення проблем, пов’язаних з роботами по створенню 

геологічних сховищ радіоактивних відходів; 

пов’язані з водопостачанням населення підземними водами. 

Здійснює зв’язки з державною службою геології та надр України; 

Є заступником Голови Міжвідомчої постійно-діючої комісії у 

справах надзвичайних ситуацій («Чорнобильська катастрофа»). 

 

 

Академік НАН України А.К.ШИДЛОВСЬКИЙ 

 

Бере участь у координації робіт установ НАН України з розробки 

стратегічних проблем і наукового забезпечення розвитку паливно-
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енергетичного комплексу. 

Є віце-президентом Всеукраїнського енергетичного комітету 

Всесвітньої енергетичної ради.  

 

 

Академік НАН України І.Р.ЮХНОВСЬКИЙ 

 

Здійснює координацію робіт у галузі теорії рідин та статистичної 

фізики в наукових закладах НАН України та МОН України. 

Є головою Наукової ради з проблем «Фізика м’якої речовини». 

 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 


