
 

VII. Відділення НААН і академік - секретар відділення 
 
63. Структура відділення складається з наукових та інших установ, підприємств та 
організацій, які перебувають у віданні НААН і забезпечують виконання спільних галузевих 
завдань. 
 
64. Відділення є організаційно-методичним формуванням, яке працює, керуючись цим 
Статутом та положенням про наукове відділення, що затверджується президією. 
 
Відділення об’єднує за галузевим принципом і відповідними напрямами аграрної науки 
членів НААН та всіх наукових працівників наукових установ, що перебувають у її віданні. 
 
Кількість відділень НААН, сферу діяльності і найменування кожного з них визначають 
загальні збори НААН. 
 
65. Відділення координує діяльність наукових установ та спрямовує їх роботу на розв’язання 
наукових проблем визначеного напряму, разом з іншими відділеннями НААН розв’язує 
комплексні (міжгалузеві) наукові проблеми, організовує виконання рішень загальних зборів 
НААН, президії та бюро президії НААН. 
 
66. До персонального складу відділення входять: 
 
1) члени НААН, які проводять наукові дослідження з відповідного напряму аграрної науки; 
 
2) керівники наукових установ, що входять до складу відділення, які не є членами НААН; 
 
3) визнані науковою громадськістю України провідні вчені за пропозицією наукових установ, 
органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів. 
 
Членів НААН у складі відділення має бути не менше половини загальної кількості членів 
відділення. 
 
67. Члени відділення, крім членів НААН та осіб, що входять до складу відділення за 
посадою, обираються строком на п’ять років на загальних зборах відділення шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів усіх членів відділення. Питання стосовно 
дострокового припинення їх повноважень та обрання нових членів відділення цієї категорії з 
ініціативи академіка - секретаря відділення виноситься на чергові загальні збори відділення. 
Рішення із зазначеного питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість членів відділення. 
 
68. Член відділення, який не є членом НААН, має право голосу з усіх питань, що 
розглядаються на загальних зборах відділення, крім виборів кандидатів у члени НААН та 
академіка - секретаря відділення. 
 
69. Вищим керівним органом відділення є його загальні збори. 
 
Роботою відділення в період між засіданнями загальних зборів керує бюро відділення. До 
бюро відділення входять академік - секретар відділення, його заступники, керівник 
відповідного відділу апарату президії НААН за посадою, інші члени НААН, обрані 
загальними зборами відділення. Кількість дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів 
НААН в бюро відділення повинна становити не менш як три чверті складу бюро відділення. 
Роботу відділення забезпечує відповідний структурний підрозділ (відділ) апарату президії 
НААН. 



 

 
Бюро відділення: 
 
скликає загальні збори відділення; 
 
організовує підготовку матеріалів з науково-організаційних питань для розгляду на 
загальних зборах відділення, забезпечує виконання рішень його загальних зборів; 
 
вирішує інші питання, що належать до компетенції відділення. 
 
70. Загальні збори відділення: 
 
1) визначають пріоритетні напрями науково-технічного розвитку відповідної галузі 
агропромислового комплексу; 
 
2) визначають основні напрями наукових досліджень за погодженням з президією НААН; 
 
3) заслуховують звіти про результати роботи бюро відділення, наукових установ, дійсних 
членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН; 
 
4) обирають академіка - секретаря (із дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів 
НААН), його заступників та членів відділення, кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-
кореспонденти НААН; 
 
5) подають до президії НААН пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації наукових 
та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні НААН. 
 
71. Рішення загальних зборів відділення приймаються простою більшістю голосів, крім 
випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів НААН чи відділення 
передбачено інший порядок. Збори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли 
участь не менш як дві третини членів відділення, які мають право голосу. 
 
72. Роботу відділення та його бюро очолює і організовує академік - секретар відділення, 
який обирається на строк, що відповідає строку повноважень президії. 
 
73. Академіки - секретарі відділень обираються загальними зборами відповідного відділення 
Національної академії аграрних наук України, у сесії яких беруть участь всі дійсні члени 
(академіки) та члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України, які 
входять до складу відділення, а також делеговані представники (кандидати наук, доктори 
філософії, доктори наук) наукових колективів установ відділення у кількості, що дорівнює 
половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, які беруть участь у роботі 
сесії загальних зборів відділення. 
 
Загальні збори відділення приймають рішення щодо таємного або відкритого голосування. 
 
Право висування кандидатур академіків - секретарів відділень належить науковим 
установам, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії 
аграрних наук України, які належать до відповідного відділення. 


