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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: 

визначення та реалізації державної наукової політики; 

організації, проведення та координації наукових досліджень з 

фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних і 

соціогуманітарних наук; 

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності; 

наукового забезпечення соціально-економічного, технологічного, 

суспільно-політичного і культурного розвитку України. 

Координує діяльність секцій НАН України щодо організації 

міждисциплінарних досліджень, формування і реалізації цільових програм з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

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, соціального розвитку, управління майновим комплексом, 

оптимізації мережі установ, організації міжнародних та міжакадемічних 

зв’язків. 

 

Здійснює загальне керівництво Науково-організаційним і Режимно-

секретним відділами Президії НАН України, Управлінням справами НАН 

України. 

Є: 

головою Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки 

при РНБО України; 

головою Комітету по Державних преміях України в галузі науки і 

техніки; 

головою Міжвідомчої ради з координації фундаментальних 

досліджень; 



головою Ради президентів академій наук України; 

головою Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних 

науково-дослідних робіт при НАН України; 

головою Комітету із системного аналізу; 

головою Ради з космічних досліджень; 

головою Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу і 

безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин; 

головним редактором журналу «Вісник Національної академії наук 

України»; 

президентом Міжнародної асоціації академій наук; 

головою Національної комісії з питань Червоної книги України. 

 
 


