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Організує роботу Національної академії наук України, очолює Президію і 

Бюро Президії НАН України. 

Є розпорядником коштів Національної академії наук України. 

Представляє НАН України як юридичну особу. Видає довіреності від імені 

НАН України, підписує постанови Загальних зборів НАН України, Президії, 

Бюро Президії, розпорядження та накази НАН України. Має право вчиняти дії 

від імені НАН України, в тому числі підписувати угоди без довіреностей. 

Здійснює керівництво діяльністю Національної академії наук України з 

питань: 

організації та здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з 

найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних 

наук; 

розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного 

та культурного розвитку України; 

участі у визначенні та реалізації державної наукової політики, 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності; 

незалежної науково-експертної оцінки проектів стратегічних, прогнозних 

і програмних документів, проектів законів і державних рішень; 

організації та ефективного функціонування системи внутрішнього 

контролю та загального управління функцією внутрішнього аудиту. 

Координує діяльність секцій НАН України щодо організації 

міждисциплінарних досліджень, формування і реалізації державних цільових 

програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та цільових програм 

наукових досліджень НАН України. 

Здійснює зв’язки Національної академії наук України з керівництвом 

держави. Представляє Національну академію наук України у вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади України. 

 

Відповідає за вирішення загальних питань добору і розстановки керівних 

кадрів в Національній академії наук України, її фінансового, матеріально-

технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, роботи 

з науковою молоддю, соціального розвитку, управління майновим комплексом, 

оптимізації мережі установ, організації міжнародних і міжакадемічних зв’язків. 

Вирішує питання співпраці Національної академії наук України з 

ЮНЕСКО, Міжнародною асоціацією академій наук, Міжнародним інститутом 

прикладного системного аналізу (IIASA), Європейським центром ядерних 

досліджень (ЦЕРН), Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (Дубна). 

Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними дослідженнями та 

вирішенням в НАН України комплексних проблем з охорони навколишнього 

середовища і сталого розвитку.  

Здійснює загальне керівництво Науково-організаційним відділом Президії 

НАН України, Управлінням справами, Режимно-секретним відділом НАН 

України, Відділом мобілізаційної роботи та Відділом внутрішнього аудиту НАН 



України. 

Приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів за 

повідомленнями про наявність конфлікту інтересів першого віцепрезидента, 

віцепрезидентів, головного вченого секретаря НАН України, інших членів 

Президії НАН України та радників Президії НАН України. 

Відповідає за зв’язки НАН України з: 

Національною радою України з питань розвитку науки і технологій; 

Службою зовнішньої розвідки України. 

Здійснює контроль за плануванням та виконанням заходів по 

забезпеченню охорони державної таємниці в НАН 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 

розроблення 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 Ради президентів академій наук України; 

членом Ради національної безпеки і оборони України; 

головою Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних 

науково-дослідних робіт при НАН України; 

головою Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України; 
головою Комітету із системного аналізу; 

співголовою Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і 

прикладних досліджень в Україні; 

головою Наукової ради НАН України з проблем навколишнього 

середовища і сталого розвитку; 

головою Наукової ради з проблеми «Фізика плазми і плазмова 

електроніка» НАН України; 

головою Національної комісії з питань Червоної книги України; 

головним редактором журналу «Вісник Національної академії наук 

України». 
 


