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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної 

академії наук України (далі Інститут) є ланкою науково-дослідної діяльності 

і організаційної структури Національної академії наук України.  

1.2. Рішення про створення Інституту прийнято колегією Державного 

Комітету Ради Міністрів СРСР з питань науки та техніки (Витяг з протоколу 

від 15 червня 1967 року № 41), Радою Міністрів УРСР (Постанова від 03 ли-

пня 1967 року № 422) та Президією АН УРСР (Постанова від 06 липня 1967 

року № 206). Постановою Президії Національної академії наук України від 

23 жовтня 2002 року № 320 Інституту присвоєно ім’я М.С. Полякова. 

 1.3. Інститут перебуває у віданні Національної академії наук України і 

входить до складу Відділення механіки НАН України. 

 1.4. Інститут є державною бюджетною неприбутковою науковою уста-

новою з правами юридичної особи. У своїй діяльності керується чинним за-

конодавством, Статутом Національної академії наук України, Статутом ін-

ституту, “Основними принципами організації та діяльності науково-

дослідного інституту НАН України, затвердженими Постановою Президії 

НАН України від 25.06.2002 р. № 159, керівними матеріалами Президії Наці-

ональної академії наук України та Відділення механіки НАН України. 

1.5. Інститут не рідше одного разу на 5 (п'ять) років звітує про свою 

наукову і науково-організаційну діяльність перед Загальними зборами Відді-

лення механіки НАН України та Президії НАН України в разі потреби.  

1.6. Найменування інституту: 

- українською мовою: 
повне: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національ-

ної академії наук України; 

скорочене: ІГТМ НАН України; 

- російською мовою: 
повне: Институт геотехнической механики имени Н.С. Полякова На-

циональной академии наук  Украины; 

скорочене: ИГТМ НАН Украины; 

- англійською мовою: 
повне: Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of Na-

tional Academy of Sciences of Ukraine;  

скорочене: IGTM NAS UKRAINE; 

1.8. Юридична адреса інституту: 49005, Україна, м. Дніпропетровськ, 

вул. Сімферопольська, 2А.  
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2.  НАУКОВА,  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА  
ТА  ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ІНСТИТУТУ  

 

2.1. Головним завданням Інституту є дослідження фундаментальних 

проблем розробки родовищ корисних копалин на великих глибинах, сприян-

ня науково-технічному прогресу гірничодобувної та гірничоперероблюючої 

галузей.  

2.2. Відповідно до рішення Президії НАН України основними напрям-

ками досліджень Інституту є:  

- властивості гірничих порід і масивів, їх руйнування та керування на-

пружено–деформованим станом;  

- фізичні основи гірничо-технічних процесів, техніки та технології ви-

добутку і переробки корисних копалин; 

- процеси і технології енергоперетворень вугілля та шахтного метану, 

параметри функціонування і структура енергетичних комплексів; енергозбе-

реження і надійність гірничих виробництв. 

 Основні напрямки затверджуються Президією НАН України і їх зміна 

не потребує перереєстрації Статуту Інституту.  

2.3. З метою реалізації вищеназваних науково-технічних напрямів Ін-

ститутом здійснюються наступні види діяльності: 

 - розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, 

які використовуються при проектуванні гірничих виробництв і об'єктів;  

- вирішення проблем підвищення достовірності геологічної інформації 

і ступеню розвіданості родовищ корисних копалин; розробка методів про-

гнозу гірничо-геологічних умов вугільних родовищ, прогнозу, оцінки і роз-

робки скупчень метану природних та техногенних пасток;  

- вирішення проблем геологічного, геомеханічного, екологічного моні-

торингу на геосистемному рівні;  

- розробка наукових засад створення нових екологічно чистих ресурсо-

зберігаючих технологій ведення гірничих робіт при підземному та відкрито-

му способах розробки;  

- розробка науково обґрунтованих шляхів та заходів щодо комплексно-

го і раціонального використання надр;  

- експертна оцінка техногенного впливу та екологічних наслідків дія-

льності гірничодобувних та гірничоперероблюючих підприємств на етапах їх 

проектування, будівництва і експлуатації;  

- розробка екологічно безпечних технічних рішень по захороненню ві-

дходів промислових виробництв;  

- вирішення проблем розробки техногенних родовищ;  

- розробка наукових засад, створення засобів та технологій виробницт-

ва гірничого і залізничного транспорту;  
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- розробка, проектування і виготовлення систем діагностики шахтних 

підйомних установок. Надання послуг по діагностиці та оцінці надійності 

шахтного устаткування;  

- розробка способів і створення технічних засобів зміцнення, руйну-

вання та переробки твердих мінеральних середовищ шляхом механічного, 

термічного, мікробіологічного, електромагнітного та впливу інших фізичних 

полів;  

- розробка науково обґрунтованих заходів щодо запобігання раптовим 

викидам вугілля, порід та газу;  

- виконання досліджень, розробка рекомендацій, способів та технічних 

засобів для виконання вибухових робіт на шахтах, кар'єрах, інших промис-

лових об'єктах;  

- розробка наукових засад, створення методів і засобів захисту машин, 

обладнання, будівель, споруд, приладів і апаратури від шкідливого геопато-

генного впливу  та вібраційного, сейсмічного і ударного навантаження;  

- визначення властивостей корисних копалин і стану гірського масиву, 

оцінка, діагностика та розробка методів розрахунку параметрів і стійкості 

гірничих виробок та підземних споруд;  

- розробка  науково обґрунтованих принципів і створення приладів і 

апаратури для визначення властивостей корисних копалин, діагностики і 

оцінки стану гірського масиву та стійкості гірничих виробок і підземних 

споруд;   

- дослідження віброреології сипких матеріалів і середовищ та створен-

ня фізико-механічних основ теорії вібраційних процесів і машин, їх розроб-

ка, виготовлення і впровадження; 

- дослідження в’зко-пружних властивостей еластомірних конструкцій, 

створення методів їх розрахунку; розробка, виготовлення і впровадження 

еластомірів та їх конструкцій; 

- вирішення проблем руйнування, транспортування і класифікації ко-

рисних копалин при їх видобутку і переробці; 

- виконання комплексу досліджень з механіки сипких матеріалів, ґрун-

тів та гірських порід і розробка науково обґрунтованих рекомендацій, про-

гнозів і заходів, потрібних при проектуванні, будівництві і експлуатації різ-

них споруд і об’єктів, в тому числі підземних; 

- розробка нетрадиційних способів і засобів видобутку та поглибленої 

переробки вугілля;  

- розробка способів і технічних засобів інтенсифікації видобутку твер-

дих корисних копалин, нафти і газу з застосуванням гідродинамічного, віб-

раційного та інших видів впливу безпосередньо на гірський масив та через 

свердловини; 
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 - розробка наукових основ технологій та пристроїв для керування про-

цесами тепломасообміну в системах з фазовими перетвореннями робочих 

тіл;  

- виробництво дослідних зразків та малих серій стендів, установок, 

машин, приладів, обладнання та іншої продукції в порядку, встановленому 

чинним законодавством України; 

- впровадження розробок інституту та результатів науково–дослідних 

робіт у виробництво;  

- укладання в порядку, встановленому в НАН України, договорів орен-

ди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансі інституту, а 

також договорів продажу майна. Кошти, що отримані інститутом від оренди 

або продажу майна, в повному обсязі спрямовуються на виконання його ста-

тутних завдань. 

Ліцензійні види діяльності здійснюються після одержання відповідних 

ліцензій. 

2.4. Для виконання покладених на нього завдань Інститут:  

2.4.1. Складає, затверджує тематичні плани і виконує згідно з ними на-

уково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, вирішує питання їх ма-

теріально-технічного і фінансового забезпечення, на базі результатів викона-

них робіт розробляє науково обґрунтовані рекомендації, прогнози, заходи та 

інші документи, які мають чинність для проектування та регламентації дія-

льності підприємств, інших юридичних і фізичних осіб, а також розробляє 

технології ведення процесів та виготовляє зразки і малі серії стендів, устано-

вок машин, приладів, обладнань та іншої продукції.  

2.4.2. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за про-

філем Інституту і визначає можливості їх використання, бере участь у розро-

бці та реалізації міжнародних програм і проектів.  

2.4.3. Розробляє прогнози розвитку та проводить експертизу робіт в га-

лузі механіки, механіки гірських порід, техніки і технології видобутку і пе-

реробки корисних копалин, охорони і безпеки праці, екології та інших нау-

кових галузей гірничої справи. 

2.4.4. Організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт 

(проектів, заявок) і за позитивними результатами конкурсу надає необхідні 

ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.  

2.4.5. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові 

школи, в т.ч. на міжнародному рівні.  

2.4.6. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує науко-

ві видання.  

2.4.7. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідуючих 

структурними підрозділами і наукових співробітників, атестує працівників 

Інституту.  
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2.4.8. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докто-

рантуру, стажування, в т.ч. за кордоном, а також через спільні з вузами кафе-

дри та інші форми; надає систематичну допомогу молодим спеціалістам у їх 

роботі; створює умови працівникам, які навчаються в аспірантурі і учбових 

закладах без відриву від виробництва та надає їм пільги, передбачені діючим 

законодавством.  

2.4.9. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради при 

Інституті для захисту кандидатських і докторських дисертацій.  

2.4.10. Здійснює роботу по винахідництву та патентуванню винаходів, 

забезпечує своєчасний їх розгляд, охорону і впровадження.  

2.4.11. Надає науково-методичну допомогу галузевим організаціям та 

підприємствам, а при необхідності залучає їх на правах співавторства до ви-

конання наукових робіт.  

2.4.12. Реєструє у встановленому порядку науково-дослідні роботи, які 

виконуються, готує і подає науково-технічну інформацію про виконані робо-

ти до відповідних органів інформації, забезпечує своєчасне використання у 

своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів.  

2.4.13. Відкриває відповідні бюджетні та поточні рахунки для ведення 

наукової та господарчої діяльності, веде бухгалтерський, оперативний і ста-

тистичний облік, впроваджує передові методи і форми обліку, складає звіт-

ність за затвердженими формами і подає їх у визначені строки відповідним 

органам.  

2.4.14. Вивчає рівень розвитку науки в закордонних країнах, розробляє 

пропозиції про проведення спільних робіт з закордонними установами з най-

важливіших проблем науки та здійснює у встановленому порядку зв'язки з 

науковими установами та вченими закордонних країн.  

 

3. МАЙНО  ТА  КОШТИ  ІНСТИТУТУ  
 

3.1. Інститут користується на правах оперативного управління закріп-

леними за ним Президією НАН України основними фондами та обіговими 

коштами, іншим майном на умовах безстрокового користування без права 

зміни форми його власності.  

3.2. До складу основних фондів інституту входять права користування 

земельними ділянками, надані Інституту у встановленому порядку.  

3.3. Інститут забезпечує ефективність використання майна і коштів, 

збереження основних фондів і облік матеріальних активів за нормами, вста-

новленими чинним законодавством і відомчими розпорядчими документами.  

3.4. Економічну основу діяльності Інституту становить бюджетне фі-

нансування. Кошти Інституту складаються з: 

- загального фонду державного бюджету; 

- спеціального фонду, 
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які утворюються з наступних джерел:  

- фінансування із державного бюджету;  

- фінансування конкурсних науково-технічних програм та програм Фо-

нду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України;  

- фінансування НДР за завданнями міністерств, комітетів, агентств то-

що;  

- надходжень від господарської діяльності за виконані роботи, надані 

послуги виробничого або інтелектуального характеру для юридичних та фі-

зичних осіб; реалізовані, у тому числі експортовані, наукоємні вироби, робо-

ти, послуги;  

- коштів, отриманих за виконання госпдоговірних робіт та іншої еко-

номічної, у тому числі зовнішньоекономічної, діяльності;  

- коштів фондів, у тому числі закордонних, одержаних за грантами на 

конкурсній основі;  

- добродійних внесків і пожертвувань різних організацій і приватних 

осіб, у тому числі закордонних;  

- інших надходжень, не заборонених діючим законодавством.  

3.5. Витрати коштів здійснюються відповідно до затвердженого Прези-

дією НАН України кошторису. 

 
4. ПРАВА  ІНСТИТУТУ  

 
4.1. Інститут:  

4.1.1. Самостійно розробляє і затверджує структуру і штатний розпис у 

межах наявних коштів та в установленому в НАН України порядку.  

4.1.2. Самостійно вирішує питання використання колективних та ін-

ших форм оплати праці і елементів внутрішньоінститутського госпрозрахун-

ку. Для виконання понадпланових завдань залучає фахівців на підставі тру-

дових угод, договорів підряду та інших видів договорів з оплатою праці за 

домовленістю сторін в межах узгодженої вартості робіт.  

4.1.3. Преміює працівників у відповідності з чинним законодавством та 

положенням Інституту про преміювання, здійснює інші види стимулювання 

праці співробітників Інституту.  

4.1.4. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про наукове 

та науково-технічне співробітництво з установами і організаціями, в тому 

числі закордонними та міжнародними, здійснює зовнішньоекономічну дія-

льність.  

4.1.5. У порядку, встановленому чинним законодавством та норматив-

ними актами НАН України, вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій 

та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями і підприємствами, 

в тому числі закордонними. 
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4.1.6. Набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності (нау-

ково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки та інше) у встановленому 

законом порядку, в тому числі відповідно до угод зі своїми науковими спів-

робітниками.  

4.1.7. Має право згідно з чинним законодавством реалізувати на внут-

рішньому і зовнішньому ринках об'єкти інтелектуальної власності і права на 

їх використання, що йому належать, а також зразки і малі серії приладів, 

устаткування, матеріалів та іншої наукоємної продукції, надавати науково-

технічні послуги, здійснювати рекламні заходи; імпортувати прилади, устат-

кування, машини, вироби, матеріали та інші товари для своїх потреб, здавати 

в оренду приміщення та обладнання установи відповідно до встановленого в 

НАН України порядку. 

4.1.8. З метою застосування науково–технічних розробок у виробницт-

ві за дозволом Президії НАН України може виступати учасником підпри-

ємств зі змішаною формою власності, до статутних фондів яких передаються 

належні Інституту майнові права, і одержувати відповідні доходи від їхньої 

діяльності, а також використовувати інші форми зв’язку з виробництвом. 

4.2. Належні Інститутові права реалізуються директором, ученою ра-

дою Інституту, а також за встановленим розподілом обов'язків іншими служ-

бовими особами Інституту.  

 

5. СТРУКТУРА  ІНСТИТУТУ  

 

5.1. Структура Інституту розробляється дирекцією, розглядається уче-

ною радою і, в разі схвалення, затверджується директором Інституту. Ство-

рення наукових підрозділів та призначення їх керівників за поданням Інсти-

туту у встановленому порядку затверджується Президією НАН України. 

5.2. Структурними підрозділами Інституту є: науковий відділ або лабо-

раторія, а також управлінські науково-допоміжні підрозділи і служби.  

5.3. В Інституті можуть створюватися тимчасові наукові колективи, що 

організуються на певний строк для розв'язання конкретних завдань.  

5.4. Інститутом можуть бути створені філії і наукові відділення на пра-

вах відокремленого структурного підрозділу Інституту, а також інші струк-

турні підрозділи або спеціалізовані організації: конструкторські і проектні 

бюро, дослідні виробництва, обчислювальні центри.  
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6. УПРАВЛІННЯ  ІНСТИТУТОМ  
 

6.1. Інститут очолює директор, який обирається із числа провідних 

учених загальними зборами Відділення механіки НАН України з урахуван-

ням думки загальних зборів наукових співробітників Інституту строком на 5 

років і затверджується Президією НАН України.  

У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також у разі реор-

ганізації або створення нового Інституту, Президія НАН України може приз-

начити директора (директора-організатора) Інституту на строк до 2 років.  

6.2. Директор керує Інститутом і несе персональну відповідальність за 

його стан і діяльність перед Президією Національної академії наук України.  

У відповідності з цим директор Інституту: 

6.2.1.  здійснює наукове і загальне керівництво роботою Інституту, за-

безпечує додержання законності і державної дисципліни в діяльності Інсти-

туту; 

6.2.2. керує роботою з підготовки наукових кадрів, фінансування і ма-

теріально – технічного забезпечення з розподілом матеріальних ресурсів за 

темами науково – дослідних робіт, видання наукових праць, проведення на-

рад і конференцій; 

6.2.3. організовує контроль за виконанням планів науково – дослідних 

робіт в інституті, перевіряє роботу відділів і окремих співробітників; 

6.2.4. здійснює координацію науково – дослідної діяльності Інституту з 

іншими установами; 

6.2.5. забезпечує укомплектування Інституту кваліфікованими кадрами, 

керує підготовкою наукових кадрів та вживає заходи до залучення наукових 

працівників для проведення досліджень на громадських засадах, всебічно 

сприяє особам, які підвищують свою наукову кваліфікацію; 

6.2.6. подає в установленому порядку звіти про результати наукової та 

науково – організаційної діяльності, про наслідки впровадження завершених 

досліджень, а також бухгалтерські, фінансові та статистичні звіти про діяль-

ність Інституту; 

6.2.7. створює умови, необхідні для творчого обміну думками, розвит-

ку критики і самокритики в Інституті; 

6.2.8. керує діяльністю ученої ради Інституту; 

6.2.9. керує роботою по міжнародних наукових зв’язках Інституту і 

встановлює у відповідному порядку наукові зв’язки з науковими установами 

і ученими зарубіжних країн. 

6.3. Директор Інституту має право: 

6.3.1. відповідно до діючого законодавства приймати на роботу, пере-

міщувати та звільняти співробітників Інституту; 
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6.3.2. проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових 

працівників; затверджувати рішення ученої ради за результатами конкурсів; 

приймати рішення за результатами атестації керівних, наукових, інженерно – 

технічних працівників і спеціалістів; 

6.3.3. звільняти від роботи в Інституті або переводити на нижчі посади 

працівників, визнаних за результатами атестації такими, що не відповідають 

займаній посаді; 

6.3.4. за погодженням з профспілковим комітетом призначати повтор-

ну (позачергову) атестацію працівникові, якщо він не заявив себе з позитив-

ного боку, не менше ніж через рік після проведення чергової атестації; 

6.3.5. затверджувати наслідки конкурсу по добору до аспірантури і ре-

зультати періодичної переатестації аспірантів; на підставі  рішення ученої 

ради зараховувати в докторантуру Інституту; 

6.3.6. відповідно до діючого законодавства заохочувати співробітників 

Інституту за високу якість наукових досліджень, зразкове виконання 

обов’язків по роботі, високі досягнення у праці, для виконання особливо ва-

жливих робіт та інші успіхи в роботі; 

6.3.7. накладати в установленому порядку дисциплінарні стягнення на 

співробітників Інституту; 

6.3.8. представляти Інститут в керівних органах Національної академії 

наук України, у державних установах, а також у громадських організаціях 

без окремого на те доручення; 

6.3.9. виступати від імені Інституту в судових, банківських та інших 

установах, а також доручати окремим особам ведення адміністративних, фі-

нансових, господарських, судових справ Інституту; 

6.3.10. розпоряджатися коштами та іншими матеріальними засобами 

Інституту у відповідності з діючим законодавством у межах затвердженого 

Президією НАН України загального обсягу видатків на науково – дослідну 

роботу; 

6.3.11. укладати договори на виконання Інститутом науково – дослід-

них робіт у відповідності з профілем наукових досліджень Інституту; 

6.3.12. видавати накази, положення та інструкції по Інституту в межах 

своєї компетенції; 

6.3.13. видавати доручення, в тому числі і з правом передоручення. 
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6.4. Вчена рада Інституту є вищим дорадчим органом колегіального 

розгляду і вирішення основних питань наукової діяльності й кадрової робо-

ти.  

6.4.1. Вчена рада обирається на термін повноважень директора. Голо-

вою Вченої ради є директор Інституту за посадою, заступником голови - за-

ступник директора Інституту по науковій роботі, секретарем - учений секре-

тар Інституту. Чисельний склад ради становить 28 осіб. Чисельний і особо-

вий склад Вченої ради затверджується у встановленому в НАН України по-

рядку. Зміни в складі Вченої ради протягом терміну повноважень директора 

здійснюються в такому ж порядку, що і її формування без зміни Статуту Ін-

ституту. 

6.4.2. Не менше ніж три чверті складу Вченої ради обираються голосу-

ванням на зборах (конференції) наукових співробітників інституту з числа 

вчених, які мають учений ступінь і працюють в Інституті, його самостійних 

науково-дослідних підрозділах та інших структурах. До складу Вченої ради 

входять без обрання всі члени Національної академії наук України (академі-

ки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працю-

ють в Інституті і його самостійних науково-дослідних підрозділах та інших 

структурах.  

До складу Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні 

учені і спеціалісти з інших установ.  

6.4.3. Вчена рада Інституту розглядає основні напрями наукової діяль-

ності Інституту і його самостійних наукових підрозділів та інших структур і 

рекомендує їх для затвердження у Відділенні механіки НАН України, а та-

кож розглядає питання, пов'язані з забезпеченням їх успішного розвитку, зо-

крема:  

- програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт, результати закінчених або стан виконання та впровадження наукових 

досліджень;  

- питання підготовки наукових кадрів, проведення нарад і конферен-

цій, кандидатури головних редакторів та членів редколегій наукових видань 

Інституту;  

- матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових дослі-

джень, структуру фінансових витрат;  

- питання, пов'язані з удосконаленням структури Інституту;  

- питання координації та наукового співробітництва з іншими органі-

заціями і установами;  

- річний звіт про наукову і фінансову роботу Інституту;  
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- питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;  

- питання науково-видавничої діяльності;  

- висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винахо-

дів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;  

- висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;  

- обрання наукових працівників за конкурсом;  

- порушення клопотань при присвоєння працівникам Інституту учених 

звань;  

- висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-

кореспонденти Національної академії наук України та інших академій;  

- розгляд пропозицій і затвердження напрямів робіт, які виходять за 

межі головних завдань Інституту;  

- розгляд інших питань, передбачених цим Статутом.  

6.4.4. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні при-

сутні не менш як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду ка-

дрових питань, висунення робіт на здобуття премій і державних нагород та 

інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу ученої ради.  

Рішення ученої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало 

більше 50 % присутніх членів Вченої ради. При розгляді кадрових питань 

або висуненні робіт на здобуття премій і нагород для прийняття рішення по-

трібно, щоб на них голосувало не менше 2/3 присутніх членів Вченої ради.  

Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням Вченої 

ради) голосуванням.  

6.5. Заступники директора Інституту з наукової роботи і учений секре-

тар затверджуються на посадах Президією НАН України за поданням дирек-

тора.  

Заступник директора Інституту з загальних питань затверджується Бю-

ро Президії НАН України за поданням директора Інституту.  

6.6. Керівники філій і наукових відділень Інституту, а також інших 

структурних і наукових підрозділів обираються Вченою радою Інституту і 

затверджуються Президією НАН України за поданням Бюро Відділення ме-

ханіки НАН України.  

6.7. Завідувачі науковими відділами, лабораторіями (секторами), голо-

вні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші 

наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання за конкурсом або  
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