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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;
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.

