
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; 

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: 

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; 

членом Ради Міжнародного інституту прикладного системного аналізу 

(IIASA) від НАН України; 

керівником Відділення цільової підготовки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при НАН України. 

 

 
 


