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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 

А.Г.Загороднім:  

здійснює загальне керівництво міждисциплінарними дослідженнями з 

проблем реінтеграції тимчасово окупованих територій в політико-правовий і 

науково-освітній простір України, вирішення питань забезпечення діяльності 

переміщених з Донбасу установ НАН України; 

координує співробітництво НАН України з м. Києвом. 

Здійснює координацію діяльності установ НАН України з 

інформаційно-аналітичного забезпечення Офісу Президента України, 

Кабінету Міністрів України, РНБО України. 

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; 

взаємодії НАН України і Національного центру «Мала академія наук 

України»; 

діяльності наукових рад, комітетів і комісій при Президії НАН України. 

Відповідає за організацію співробітництва НАН України з МОН України з 

питань підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України, установах та організаціях. 

Здійснює зв’язки НАН України з Офісом Президента України, 

Кабінетом Міністрів України (з відповідних напрямів); міністерствами: з 

питань розвитку громад і територій; з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій; у справах ветеранів; Державною службою України з 

етнополітики та свободи совісті.  

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

міністерствами: освіти і науки (з відповідних напрямів); закордонних 

справ (з відповідних напрямів);  

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; 

Державною податковою службою України; 

Державною аудиторською службою України; 

Рахунковою палатою; 

Національною комісією України у справах ЮНЕСКО; 



Київською міською державною адміністрацією; 

Національною академією педагогічних наук України. 

Здійснює загальне керівництво Державною установою «Центр 

оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку 

регіонів України НАН України». 

Очолює робочу групу НАН України із забезпечення діяльності 

переміщених з Донбасу установ НАН України. 

Забезпечує взаємодію з Центральним комітетом профспілки 

працівників НАН України та Київським регіональним комітетом профспілки 

працівників НАН України. 

Відповідає за вирішення питань соціального захисту працівників 

установ НАН України та взаємодії з ЦК профспілки працівників НАН 

України, очолює Комісію з розгляду клопотань щодо надання службового 

житла працівникам 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. 

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

угоди без довіреностей. 

Є: 

постійним представником НАН України у Комітеті Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій; 

президентом Асоціації політичних наук України. 
 


