
 

VIII. Наукові та інші установи, підприємства та організації, 
 що перебувають у віданні НААН 

 
74. У віданні НААН перебувають: 
 
1) наукові та інші установи: 
 
національні наукові центри; 
 
інститути; 
 
ботанічні сади; 
 
заповідники; 
 
бібліотеки; 
 
державні сільськогосподарські дослідні станції; 
 
галузеві дослідні станції; 
 
інші наукові установи; 
 
2) підприємства та організації: 
 
дослідні господарства; 
 
експериментальні і дослідні виробництва; 
 
інші підприємства, які забезпечують виконання завдань Академії. 
 

75. Головними науковими установами НААН, які проводять фундаментальні та прикладні 
дослідження і готують наукові кадри, є національний науковий центр та інститут, яким 
можуть підпорядковуватися дослідна станція, дослідне господарство, дослідне 
підприємство, дослідне виробництво, експериментальне виробництво. 
 

76. Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу на регіональному рівні 
здійснюють регіональні наукові центри наукового забезпечення агропромислового 
комплексу, до складу яких входять науково-дослідні установи регіону.  
 

Функції головної установи центру виконує один із спеціалізованих науково-дослідних 
інститутів регіону. 
 

77. Галузева дослідна станція здійснює наукове забезпечення розвитку відповідної галузі 
агропромислового комплексу. 
 

78. Дослідні господарства, інші підприємства та організації НААН є експериментально-
виробничою базою для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових 
розробок. Крім того, зазначені підприємства та організації забезпечують 
сільськогосподарське виробництво елітним та репродуктивним насінням, садивним 
матеріалом, племінною продукцією тощо. 
 



 

79. Керівник державної наукової установи обирається на конкурсній основі шляхом таємного 
голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи на строк до п’яти років, 
з правом бути переобраним і призначається на посаду Президентом НААН. 
 
Контракт з обраним керівником державної наукової установи укладається Національною 
академією аграрних наук України в особі президента НААН протягом одного місяця з дня 
обрання. 
 
80. Якщо кандидат на посаду керівника державної наукової установи у другому турі набрав 
більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на 
зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової установи, Національна 
академія аграрних наук України має право призначити його на посаду або, за наявності 
вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків 
керівника державної наукової установи на строк не більш як шість місяців. 
 
81. Заступник директора з наукової роботи національного наукового центру, інституту, 
державної сільськогосподарської дослідної станції та інших установ, що перебувають у 
віданні НААН, призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Президії за 
поданням відповідного відділення. 
 
82. Керівник дослідного поля; керівник дослідного господарства, виробництва, іншого 
державного підприємства та організації, підпорядкованих науковій установі, призначаються 
на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади директором наукової установи у 
визначеному законом порядку після погодження з президентом НААН 
. 
83. Головний бухгалтер наукової та іншої установи, підприємства чи організації, що 
перебуває у віданні НААН, призначається на посаду та звільняється з посади директором 
наукової та іншої установи, підприємства чи організації за погодженням з президентом 
НААН. 
 
84. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні НААН, є 
юридичними особами і діють згідно із законодавством, цим Статутом та їх статутами, які 
затверджуються у порядку, визначеному президією. 
 
85. У науковій установі утворюється вчена рада, яка є колегіальним органом управління 
науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи та виконує консультативно-
дорадчі функції. Порядок формування, кількісний склад, функції і повноваження вченої ради 
визначаються законодавством та статутом установи. 
 
При науковій установі у визначеному законодавством порядку можуть створюватися 
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій. 
 
86. На базі наукових установ НААН можуть створюватися наукові центри, зональні науково-
інноваційні центри наукового забезпечення агропромислового виробництва, наукові парки, 
технопарки тощо. 
 
87. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні НААН, 
забезпечують ефективне використання майна, закріпленого за ними НААН, та його 
збереження. 
 


