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Про Секцію Національної академії наук України

Відповідно до пп.3.2, 3.4, 3.5 Статуту НАН України Президія НАН
України постановляє:
1. Затвердити Положення про Секцію НАН України, що
додається.
2. Взяти до відома, що відповідно до постанови Загальних зборів
НАН України від 18.04.2013 №3 у складі НАН України визначено такі
секції та відділення:
Секція фізико-технічних і математичних наук:
− Відділення математики
− Відділення інформатики
− Відділення механіки
− Відділення фізики і астрономії
− Відділення наук про Землю
− Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
− Відділення фізико-технічних проблем енергетики
− Відділення ядерної фізики та енергетики.
Секція хімічних і біологічних наук:
− Відділення хімії
− Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
− Відділення загальної біології.
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Секція суспільних і гуманітарних наук:
− Відділення економіки
− Відділення історії, філософії та права
− Відділення

літератури,

мови

та

мистецтвознавства

та

відповідні наукові установи і організації НАН України.
3. Постанову Президії НАН України від 15.12.1998 № 413
«Про Секцію Національної академії наук України» визнати такою, що
втратила чинність.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного
ученого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 14.09.2016 № 182

ПОЛОЖЕННЯ
про Секцію Національної академії наук України
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Секція НАН України – колегіальна координаційна структура
НАН України, яка об’єднує відповідні відділення НАН України та
наукові установи, організації, підприємства, що перебувають у віданні
НАН України та входять до складу відповідних відділень НАН України,
для вирішення найважливіших загальноакадемічних наукових та
науково-технічних проблем міжгалузевого характеру.
2. Секція НАН України у своїй діяльності керується Статутом
НАН України, рішеннями Загальних зборів НАН України та Президії
НАН України, чинним законодавством України та цим Положенням.
3. Кількість та найменування секцій НАН України, а також
кількість та найменування відділень НАН України, що входять до
складу секцій НАН України, визначаються Загальними зборами НАН
України.
4. Секцію НАН України очолює голова Секції.
5. Секція НАН України у своїй діяльності підпорядковується
президенту НАН України, який, зокрема, координує роботу секцій НАН
України щодо організації міждисциплінарних досліджень, формування і
реалізації цільових наукових та науково-технічних програм.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
6. Секція НАН України:
– розглядає сучасний стан, визначає основні напрями розвитку,
здійснює організацію та координацію міждисциплінарних досліджень;
– організовує та координує діяльність відділень НАН України,
наукових установ і організацій НАН України, що входять до Секції,
відповідних дорадчо-консультативних органів НАН України з
визначення найважливіших міжгалузевих наукових і науково-технічних
проблем і шляхів їх вирішення, а також з інших питань міжгалузевого
характеру;
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– бере участь у підготовці пропозицій щодо пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, ініціюванні, формуванні та
організації виконання відповідних державних цільових наукових і
науково-технічних програм, цільових програм наукових досліджень
НАН України і цільових наукових (науково-технічних) проектів НАН
України, забезпечує їх спрямованість на вирішення актуальних
комплексних проблем і міждисциплінарність, розглядає річні та
заключні звіти, оцінює результати виконання цих програм і проектів;
– готує пропозиції щодо практичного використання результатів
міждисциплінарних досліджень, розвитку науково-технічного потенціалу
галузей економіки, координує діяльність установ та організацій НАН
України, відділень НАН України, що входять до відповідної Секції, з
питань розвитку співробітництва з виробничою сферою та відповідними
органами державної влади, місцевого самоврядування;
– готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчої та
нормативної бази, що регулює правові відносини у науковій, науковотехнічній і інноваційній сферах, впровадження нових організаційних
форм інноваційної діяльності наукових установ;
– розглядає пропозиції відповідних відділень НАН України щодо
створення, ліквідації або реорганізації наукових установ і організацій
НАН України, дорадчо-консультативних органів при Президії НАН
України та вносить відповідні пропозиції на розгляд Президії НАН
України;
– ініціює питання, розглядає та погоджує пропозиції відділень
НАН України щодо започаткування нових або припинення неактуальних
міждисциплінарних наукових досліджень та науково-технічних
розробок;
– бере участь у межах своїх повноважень у розгляді питань
матеріально-технічного, фінансового, кадрового та організаційного
забезпечення наукових досліджень та науково-технічних розробок,
зокрема розподілу бюджетного фінансування НАН України.
7. Секція НАН України має право:
– отримувати від відділень НАН України, наукових установ,
організацій та підприємств НАН України, що входять до Секції,
інформацію, необхідну для її діяльності;
– залучати фахівців НАН України та створювати робочі групи для
підготовки необхідних матеріалів, здійснення експертної оцінки тощо.
ІІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
8. Головою Секції НАН України призначається віце-президент
(або перший віце-президент) НАН України, обраний Загальними
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зборами НАН України в порядку та на термін, що визначаються
Статутом НАН України.
Ученим секретарем Секції НАН України є керівник відповідного
Сектора Науково-організаційного відділу Президії НАН України, який з
питань діяльності Секції підпорядковується безпосередньо голові Секції.
9. Для забезпечення колегіального розгляду питань, що належать
до завдань та повноважень Секції НАН України, та прийняття
відповідних рішень Президія НАН України створює Бюро Секції НАН
України у складі голови, його заступника (заступників), членів Бюро
Секції з числа провідних учених Секції, ученого секретаря Секції. До
складу Бюро Секції входять за посадами академіки-секретарі усіх
відділень НАН України, що належать до відповідної Секції.
Заступник (заступники) голови та члени Бюро Секції НАН
України призначаються за поданням голови Секції на строк його
повноважень.
Бюро Секції НАН України скликається головою Секції та
збирається, як правило, не рідше одного разу на три місяці.
Бюро Секції НАН України приймає рішення, якщо на засіданні
присутні більше половини його членів. Рішення приймаються шляхом
відкритого голосування більшістю голосів від кількості членів Бюро
Секції НАН України, присутніх на засіданні, оформлюються у вигляді
протоколів за підписами голови та ученого секретаря Секції НАН
України і є обов'язковими для виконання відділеннями НАН України,
науковими установами і організаціями НАН України у питаннях, які не
потребують рішення Президії та/або Бюро Президії НАН України.
10. Голова Секції НАН України:
– скликає та визначає порядок денний засідання Бюро Секції;
– головує на засіданнях Бюро Секції;
– координує і спрямовує роботу відділень НАН України, наукових
установ, організацій та підприємств, що входять до складу відповідної
Секції, з питань, що належать до її завдань та повноважень;
– організовує і контролює виконання рішень Президії НАН
України та Бюро Секції НАН України;
– за погодженням з іншими секціями НАН України проводить
спільні засідання бюро секцій з комплексних питань, що належать до
компетенції цих секцій;
– несе відповідальність за діяльність Секції та підзвітний у своїх
діях Президії НАН України;
– визначає розподіл обов’язків між заступниками голови Секції;
– скликає наради керівників наукових установ, організацій і
підприємств НАН України, в тому числі за дорученням Бюро Секції;
– створює робочі групи з фахівців наукових установ, організацій і
підприємств НАН України з опрацювання питань відповідно до
основних завдань Секції;
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– встановлює посадові оклади, доплати і надбавки до них та премії
директорам установ, що входять до складу відділень НАН України
відповідної Секції.
Заступники голови Секції НАН України:
– несуть відповідальність за організацію і напрями роботи Секції
відповідно до встановленого розподілу обов’язків;
– виконують обов’язки голови Секції у разі його відсутності.
Учений секретар Секції НАН України:
– є помічником голови Секції з усіх питань роботи Секції.
11. Секція НАН України використовує у роботі бланки
встановленого зразка зі своїм найменуванням.
12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Секції НАН України здійснює апарат Президії НАН України.

