IV. Порядок виборів дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іноземних членів НААН
22. Вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НААН
проводяться кожні три роки відповідно до вимог закону та цього Статуту.
23. Повідомлення президії про вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів
НААН публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за три місяці до дати виборів
з обов’язковим зазначенням кількості вакансій та їх розподілом за спеціальностями.
Перелік вакансій для обрання членів-кореспондентів та дійсних членів (академіків)
Національної академії аграрних наук України встановлюється Президією Національної
академії аграрних наук України з урахуванням пропозицій наукових відділень за
результатами аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, наявного кадрового
потенціалу для заміщення цих вакансій, необхідності представлення в Національній академії
аграрних наук України всіх секторів вітчизняної аграрної науки.
24.Кандидатури для обрання дійсними членами (академіками) Національної академії
аграрних наук України висуваються дійсними членами, вченими (науковими, науковотехнічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» та вищих навчальних закладів (університетів та
академій) з числа членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук України, які
створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи,
запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи
практичне значення, провадять активну наукову і громадську діяльність.
Кандидатури для обрання членами-кореспондентами Національної академії аграрних наук
України висуваються дійсними членами та членами-кореспондентами, вченими (науковими,
науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та вищих навчальних закладів
(університетів та академій) з числа докторів наук, які мають визнаний вітчизняною та
світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має
вагоме теоретичне чи практичне значення, провадять активну наукову і громадську
діяльність.
Дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НААН можуть бути обрані
громадяни України.
Члени НААН обираються довічно.
Гранична чисельність членів НААН, що встановлена Указом Президента України від 15
листопада 2013 р. № 636/2013, включає 113 дійсних членів НААН (академіків) і 117 членівкореспондентів.
Кандидатів у іноземні члени НААН висуває президія за поданням відділень НААН.
25. Для розгляду матеріалів (документів) кандидатів у члени НААН президія утворює у
кожному відділенні експертну комісію з числа членів НААН.
Списки зареєстрованих кандидатів, висунутих у дійсні члени (академіки) і членикореспонденти НААН, публікуються у засобах масової інформації не пізніше ніж за один
місяць до дати виборів.

26. До початку виборів загальні збори НААН затверджують регламент, згідно з яким
визначаються порядок проведення виборів і форми виборчої документації.
27. Іноземними членами обираються визнані міжнародною науковою спільнотою вчені інших
держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків
НААН.
28. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН проводяться двома
етапами: загальні збори відділень обирають кандидатів у дійсні члени (академіки) і членикореспонденти НААН, з числа яких загальні збори НААН обирають дійсних членів
(академіків) і членів-кореспондентів.
29. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) на засіданні загальних зборів відділення
проводяться шляхом таємного голосування дійсних членів (академіків), які входять до
складу відповідного відділення, а кандидатів у члени-кореспонденти - шляхом таємного
голосування дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН, що входять до складу
відповідного відділення.
30. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) вважаються такими, що відбулися, якщо в
засіданні загальних зборів відділення взяли участь не менш як дві третини дійсних членів
(академіків), а при обранні кандидатів у члени-кореспонденти - не менш як дві третини
дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН, що входять до складу відділення.
31. Кандидатами, обраними у дійсні члени (академіки), вважаються особи, за яких
проголосувало не менш як дві третини дійсних членів (академіків), які брали участь у
голосуванні; кандидатами, обраними у члени-кореспонденти НААН, вважаються особи, за
яких проголосувало не менш як дві третини дійсних членів (академіків) і членівкореспондентів, які взяли участь у голосуванні на засіданні загальних зборів відділення.
32. Вибори дійсних членів (академіків) проводяться на засіданні загальних зборів НААН
шляхом голосування її дійсних членів (академіків), а членів-кореспондентів - шляхом
голосування дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН, відповідно до
законодавства України.
33. Вибори дійсних членів (академіків) вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло
участь не менш двох третин загального складу дійсних членів (академіків), а вибори членівкореспондентів - не менш як дві треті загального складу дійсних членів (академіків) і членівкореспондентів НААН.
34. Обраними до персонального складу НААН (членами НААН) вважаються особи, які
одержали на виборах найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини голосів членів
НААН, які взяли участь у голосуванні на сесійному засіданні загальних зборів НААН.
Якщо в першому турі голосування жоден із претендентів не набрав необхідної кількості
голосів, проводиться другий тур голосування. При цьому в бюлетень для голосування
вносяться прізвища двох претендентів, за яких подано найбільшу кількість голосів у
першому турі. Обраним за результатами другого туру вважається претендент, який одержав
більше голосів.
Список новообраних членів НААН публікується в засобах масової інформації.
35. Дійсний член (академік) чи член-кореспондент НААН, який вибув на постійне місце
проживання за межі України, за поданням президії, що підготовлене на основі клопотання
відділення, до складу якого він входив, відповідно до рішення загальних зборів НААН

набуває статусу іноземного члена, а місце дійсного члена (академіка) чи членакореспондента НААН оголошується президією вакантним.
36. Іноземні члени НААН обираються загальними зборами шляхом таємного голосування
або за рішенням цих зборів шляхом відкритого голосування.
37. Дійсний член (академік), член-кореспондент та іноземний член НААН може бути
позбавлений свого статусу (виключений зі складу НААН) за рішенням Загальних зборів
НААН у випадку неодноразового грубого порушення вимог Статуту НААН або вчинення дій,
які завдали значної шкоди авторитетові НААН, на підставі подання відповідного відділення
НААН або Президії НААН.
Дійсний член (академік), член-кореспондент чи іноземний член НААН може за власним
бажанням на підставі особистої заяви відмовитися від членства в НААН.
При позбавленні статусу членів НААН (виключенні членів НААН з її складу) діють процедура
та порядок голосування, передбачені для їх обрання.

