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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 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 інформаційноаналітичного 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 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.

