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I. Загальні положення
1. Національна академія аграрних наук України (далі - НААН) - це самоврядна наукова
організація, заснована на державній власності, що є державною організацією, створеною як
неприбуткова державна бюджетна установа.
2. НААН надано статус національної Указом Президента України від 6 січня 2010 р. № 8
“Про надання Українській академії аграрних наук статусу національної”.
НААН є правонаступницею Української академії аграрних наук, яка заснована постановою
Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 р. № 279 (ЗП УРСР, 1990 р., № 10, ст. 59) на базі
Південного відділення ВАСГНІЛ.
Місцезнаходження НААН: вул. Суворова, 9, м. Київ-10, Україна, 01010
Повне найменування: українською мовою - Національна академія аграрних наук України,
англійською мовою – National Аcademy of Agrarian Sciences of Ukraine.
Скорочене найменування:
українською мовою - HААН,
англійською мовою - NAAS.
3. НААН у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим
Статутом.
4. Самоврядність НААН полягає у:
1) самостійному визначенні тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок, форм організації та проведення
фундаментальних
і
прикладних
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних) розробок, формуванні своєї структури, вирішенні науковоорганізаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків у
частині, що не суперечить чинному законодавству;
2) виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальними зборами
Національної академії аграрних наук України функцій найвищого органу управління.
Національна академія аграрних наук України за рішенням Кабінету Міністрів України може
представляти Україну у міжнародних наукових організаціях (академічних об’єднаннях,
фахових союзах, товариствах) як національний член і виконувати відповідні членські
обов’язки, у тому числі фінансові - у межах видатків Державного бюджету України на
забезпечення діяльності Національної академії аграрних наук України.
Механізм реалізації принципу самоврядності Національної академії аграрних наук України
визначається Статутом Національної академії аграрних наук України у межах, що не
суперечать законодавству.
5. НААН є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та
штампи, необхідні для ведення діловодства; фінансується за рахунок коштів державного
бюджету, установ, організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт,
грантів, інших джерел, не заборонених законом.

6. Основним завданням НААН є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового
комплексу, що передбачає:
1) здійснення фундаментальних наукових досліджень, організацію, проведення і
координацію прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, які
спрямовуються на здобуття нових знань про закономірності функціонування існуючих та
створення новітніх біологічних і фізичних об’єктів, їх взаємодії та впливу на навколишнє
природне середовище, а також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів
для інноваційного розвитку агропромислового комплексу, використання яких сприятиме
збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції;
2) методичну координацію досліджень наукових установ і вищих навчальних закладів, а
також проектно-конструкторських та інших організацій, що здійснюють наукові дослідження у
сфері агропромислового комплексу;
3) розроблення нових та удосконалення існуючих форм, методів і способів проведення
наукової роботи;
4) підвищення престижності наукової діяльності;
5) сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий науковий простір;
6) участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
7) проведення аналізу стану
агропромислового комплексу;
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8) надання інформаційних послуг суб’єктам агропромислового виробництва незалежно від
форми власності;
9) виробництво елітного насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу
сільськогосподарських культур, племінної продукції;
10) збереження генотипів сільськогосподарських рослин і тварин, колекцій штамів корисних і
патогенних мікроорганізмів;
11) організацію і проведення наукових експедицій та експедиційних досліджень;
12) підготовку наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації;
13) пошук і підтримку талановитих вчених, сприяння творчому зростанню молодих вчених;
14) залучення наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
України до виконання наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, а вчених
НААН - до викладацької діяльності;
15) залучення провідних вчених НААН, вищих навчальних закладів та інших наукових
організацій до роботи у наукових радах, комітетах, комісіях та інших консультативнодорадчих органах НААН.
7. НААН з метою виконання покладених на неї завдань:

1) визначає пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень,
спрямованих на розвиток галузей агропромислового комплексу;
2) розробляє, за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та/або з власної ініціативи пропозиції щодо засад державної наукової і
науково-технічної політики, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції,
рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного,
інноваційного розвитку держави; здійснює наукову експертизу проектів законів і державних
програм, надає експертні висновки;
3) формує програми фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розвитку
галузей агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, охорони
навколишнього природного середовища, соціального розвитку сільських територій;
4) організовує і проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження в наукових
установах, які перебувають у її віданні;
5) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм
та інших документів з питань, що належать до її компетенції;
6) бере участь у реалізації державної політики щодо практичного застосування результатів
наукової діяльності;
7) сприяє поширенню наукових знань, захисту прав інтелектуальної власності вчених НААН,
розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві;
8) забезпечує підготовку наукових кадрів, вживає заходів до підвищення кваліфікації
наукових працівників, створює умови для творчої і продуктивної праці вчених;
9) утворює наукові ради, комісії, інші консультативно-дорадчі органи Академії та сприяє
утворенню громадських організацій з метою розв’язання найважливіших наукових проблем в
агропромисловому комплексі;
10) організовує і проводить наукові сесії, з’їзди, конференції тощо;
11) засновує почесні звання, премії і відзнаки за визначні досягнення в аграрній науці, а
також іменні та інші академічні стипендії згідно з положеннями, затвердженими президією;
12) здійснює згідно із законодавством міжнародні наукові зв’язки;
13) затверджує на загальних зборах НААН Статут у новій редакції, зміни і доповнення до
Статуту;
14) НААН утворює, реорганізує та ліквідовує наукові установи, організації, підприємства, що
перебувають у віданні НААН, з урахуванням норм Закону України «Про особливості
правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих
академій наук та статусу їх майнового комплексу»;
15) НААН може бути засновником або співзасновником наукових, технологічних парків та
інших структур інноваційного типу відповідно до законодавства України.
16) затверджує статути наукових та інших установ, підприємств та організацій, що
перебувають у її віданні, здійснює контроль за їх дотриманням;

17) здійснює повноваження з управління державним майном, забезпечує його ефективне
використання та розпоряджається ним у межах, визначених законодавством, виступає
головним розпорядником бюджетних коштів;
18) сприяє розвитку матеріально-технічної бази і контролює стан її збереження та
здійснення заходів з охорони праці та пожежної безпеки в наукових та інших установах, на
підприємствах та в організаціях, що перебувають у її віданні;
19) забезпечує охорону державної таємниці;
20) здійснює загальне керівництво видавничою діяльністю в наукових та інших установах, на
підприємствах та в організаціях, що перебувають у її віданні;
21) контролює стан збереження архівних матеріалів наукових та інших установ, що
перебувають у її віданні;
23) надає платні послуги згідно із законодавством;
24) провадить іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.
8. Національна академія аграрних наук України щорічно подає Кабінетові Міністрів України
звіт про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів,
виділених їй з державного бюджету, разом з висновком Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
II. Структура та кадровий склад НААН
9. НААН має у своїй структурі Президію, апарат Президії, відділення, які координують
діяльність науково - дослідних інститутів
та інших наукових установ, організацій,
підприємств (ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв тощо), об’єктів
соціальної сфери, що забезпечують діяльність і перебувають у віданні НААН.
10. Основною ланкою структури НААН є наукові установи.
11. НААН здійснює свої повноваження через загальні збори, президію та її бюро, відділення і
наукові установи, а також членів НААН.
12. Кадровий склад НААН включає дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів,
іноземних членів та працівників наукових установ (організацій, підприємств), що
перебувають у її віданні.

