
протокол J\t l7
засiдання науковоi ради Нацiонального фонлу лослiлжень УкраТни

(нФду)
14 серпня 2020 року

мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

реестрацiя членiв науковоi ради (далi - Нр) проводиться онлайн шляхом
приеднання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присутнi 21 член науковоi ради
(засiдання Нр проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоТ ради Яценко Л,П., головуючий на засiданнi.
Члени HayKoBoi ради:
Борецький Ю.Р., Висоцька н.о., Вiльчинський С.Й., Гончарук А.г.,
.Ц,орошенко А.О., !осенко В.С., IcaeHKoB С.В., Колотiлов С.В., Костюченко
Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Лущак B.I., Найдюк Ю,Г., Носич О.Й.,
Павличенко А.В., Прiхна Т.О., Сарабсев В.Л., Солдаткiн О.П,, Сулаева о.М.,
Шакун B.I.

Представники дирекцii НФ{У:
Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора.
Голова KoMicii конкурсу <Наука для безпеки людини та су$пiльства>.
Голова та три члени KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiд|кень провiдних та
молодих учених>.

Порядок денний:

1. Про стан справ та вiдтермiнування дати завершення HayKoBoi i науково-
технiчноi експертизИ просктiВ за конкурсоМ <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених).
,щоповidачi: ч.ценu Нр, ?олова koшici| конкурсу кпidmрuмка dослidэtсень провidнuх mа молоdtв
ученuхD.

2. Про стан справ щодо оцiнки просктiв конкурсу <наука для безпеки людини
та суспiльства>.

,Щоповidачi: ц|енu НР, zолова KoMici| конхурсу кНаука d.м безпекч люduнч mа суспiльсmваll,

3, Про делегування повноважень Голови нФдУ виконавчому директору
нФдУ в частинi укладання договорiв за результатами проведення KoHKypciB.
!оповiDач : : Яцеttко Л. П.



4. Про внесення змiн до <!оговору лро виконання наукового дослiдження i

розробки за рахунок грантовоi пiдтримки)) та приЙняття Додаткiв до цього
,Щоговору.

,Щоповidач: Полоцька О.О,

ЯценкО Л.П. BHic пропозицiЮ розпочатИ засiдання зi схвалення порядку
денного.

Голосування: <<за>> -2|; (проти) - 0; <утримались>> - 0.

Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схв.Iлюеться одноголосно.

розгляд питань порядку денного:

l. Перше питання порядку денного - пПро стан справ та вiдтермiнування
дати завершення науковоТ i науково-тех н iчноi експертизи просктiв за
конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених).
СЛУХАЛИ:
Члени НР,

з потенцiйними експертами розкривати свою iдентичнiсть
конкурсноТ KoMicii, не називаючи при цьому прiзвища. Також
незручним часом для проведення експертизи - бiльшiсть

конкурсу <<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених>> вiд секцiТ
природничих. технiчних наук i математики та секцiт бiологiт, медицини i
аграрних наук, доповiли про стан справ щодо оцiнки проектiв зазначеного
конкурсу. Пiд час доповiдi зокрема було зазначено, що в uiлому зауважень до
роботи конкурсноi KoMicii немае, виникають деякi проблеми iз призначенням
експертiв: частинi просктiв ще не призначено жодного експерта, частина
просктiв ще не мають жодноi оцiнки; значна кiлькiсть експертiв ще не надzrли
згоду на проведення експертизи; недостатня кiлькiсть iноземних експертiв.
В обговореннi взяли участь: !орошенко А.О., Борецький Ю.Р., Губар C.I.,
Яценко Л.П., Лебовка M.I., Суласва О.М., Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О.
Голова KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)) доповiв про стан справ щодо оцiнки проектiв зазначеного конкурсу.
на початку доповiдi було зазначено, що за напрямом <природничi, технiчнi
науки i математика)) подано проектiв вдвiчi бiльше нiж за двома iншими
напрямами, тому i навантаження на членiв koHkypcHoi koMicii за цим
напрямом вдвiчi бiльше i конкурсна комiсiя вдячна науковiй радi за ге, що
вона додала ще двох фахiвцiв до складу конкурсноi koMiciТ за з(вначеним
напрямом. Вiдносно призначення експертiв для оцiнки проектiв було
зазначено, що база експертiв Фонду дуже обмежена i членам KoHKypcHoi
KoMiciT доводиться шукати експертiв з iнших баз. У зв'язку з цим для
залучення бiльш широкого кола експертiв для оцiнки просктiв Комiсiя

уповноваженi на здiйснення монiторингу роботи KoMicii

як членiв
у зв'язку з

експертiв у

конкурсу просить наукову раду дати iй дозвiл пiд час телефонних переговорiв

вlдпустках, виникають проблеми у залученнi експертiв До роботи, багато часу
витрачаеться на зв'язок з експертами, iз-за чого виника€ затримка в оцiнцi
проектiв. У зв'язку з великою кiлькiстю проектiв, якi пiдлягають оцiнцi не
менше, нiж трьома експертами, Комiсiя конкурсу зверта€ться до науковоi



з

ради НФДУ з проханням розглянути можливiсть вiдтермiнувати дату
завершення HaykoBoi i науково-технiчноi експертизи проектiв за конкурсом
<пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених),
В обговореннi взяли участь: Вiльчинський С.Й., Яценко Л.П., Лебовка M.I.,
.Щорошенко А.О., Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О., Носич О.Й., Губар C,I.,
Костюченко Ю.В., IcaeHKoB С.В., Борецький Ю.Р.
За результатами обговорення Яценко Л.П. запропонував взяти до вiдома
iнформацiю, наведену членами НР та Головою KoMicii конкурсу пПiдrр""пu
дослiджень провiдних та молодих учених)), i винiс 
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пропозицiю продовжити TepMiH проведення науковоТ i науково-технiчноi
експертизИ i пiдведення пiдсумкiв конкурсу <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених) до 28.08.2020 р.; дирекцif нФдУ розмiстити
вiдповiдне оголошення на офiцiйному вебсайтi.
У голосуваннi взяли участь 2О членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
УхВАЛиЛИ: продовжити TepMiH проведення Hay*oBoi i науково-технiчноi
експертизи та пiдведення пiдсумкiв конкурсу <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених) до 28.08.2020 р.; дирекцiТ нФдУ розмiстити
вiдповiдне оголошення на офiцiйному вебсайтi,

2. Щруге питання порядкУ денного - <Про стан справ щодо оцiнки просктiв
конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>.

СЛУХАЛИ:
члени Нр, уповноваженi на здiйснення монiторингу роботи koMicii
конкурсУ <<Наука длЯ безпекИ людинИ та суспiльства> вiд секцiТ
природничих, технiчних наук i математики та секцii соцiальних та
гуманiтарних наук. доповiли про стан справ щодо оцiнки просктiв
зазначеного конкурсу. Пiд час доповiдi зокрема було зазначено, що в цiлому
зауважень до роботи конкурсноi KoMicii немас, ще залишились деякi
проблеми iз призначенням експертiв: залишилось декiлька проектiв яким не
призначено жодного експерта, частина проектiв не мають жодноi оцiнки;
недостатня кiлькiсть iноземних експертiв.
Голова KoMicii конкурсу <<Наука для безпеки людини та суспiльства>>
доповlв про стан справ щодо оцiнки проектiв зазначеного конкурсу (текст
доповiдi додаеться). Зокрема пiд час доповiдi було наголошено, що ситуацiя з
оцiнюванняМ просктiв значно покращилась: збiльшилась кiлькiсть прЬсктiв,
шо мають три очiнки i зменшилась кiлькiсть просктiв. що не мають жоднот
оцiн_ки, трива€ пiдбiр украiнських та iноземних експертiв. однак деякi
проблемнi питання залишилися: l) вiдповiдно ло п.б Поiядку конкурсного
вiдбору та фiнансування НацiонаJIьним фондом дослiлженi проiктiв iз
виконання наукових дослiджень i розробок <Фонд надае грантову пiдтримку
на виконання наукових дослiджень i розробок у виглядi iндивiдуа,rьних,
колективних або iнституцiйних грантiв вiдповiдно до тематичних напрямiв,
затверджених науковою радою ФондуD, але серед просктiв с декiлька
просктiв, що не вiдповiдають тематицi конкурсу; 2) залучення iноземних
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експертiв до оцiнки проектiв с однiею з обов'язкових умов, але с деякi
про€кти з тематикою, яка не вiдповiдас жодному iноземному експерту i для

таких просктiв практично не реально пiдiбрати iноземних експертiв, iце може

стати перешкодою для успiшного закiнчення конкурсу, Враховуючи
зазначене, конкурсна комiсiя звертаеться до науковоТ ради з проханням
дозволити конкурснiй KoMicii взяти TaKi проекти пiд свiй контроль i, як

виняток, у таких випадках замiсть iноземного експерта призначити одного
або двох украiнських експертiв з числа видатних вчених. Також було
зазначено, що науковою радою на минулому засiданнi прийнято рiшення про

продовження TepMiHy проведення HayкoBoi i науково-технiчноi експертизи i
пiдведення пiдсумкiв конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>

до 21.08.2020 р., але цього часу не вистачить для повного завершення
проведення експертизи ycix просктiв i тому конкурсна комiсiя звертаеться до
HayKoBoi ради з проханням продовжити TepMiH проведення HayKoBoi i
науково-технiчноi експертизи ще на деякий час,

В обговореннi взяли участь: Вiльчинський С.Й., Яценко Л.П., Лебовка M.I.,
Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О., Губар C.I., Костюченко Ю.В., IcaeHKoB С.В.,
Боречький Ю.Р., Шакун B.I.

За результатами обговорення Яценко Л.П. запропонував взяти до вiдома
iнформацiю, наведену членами НР та Головою KoMicii конкурсу <Наука для
безпеки людини та суспiльства>, i винiс на голосування TaKi пропозицii:

1) пiдтверлити право KoнKypcнoi KoMicii вiдхиляти проскти, якi не

вiдповiдають тематицi конкурсу, затвердженоi науковою радою;

У голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради,
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; <утриматrись> - 0.

2) Як виняток (в екстрених випадках за вiдсутностi iноземного експерта) за

рiшенням KoMicii конкурсу до проведення науковоi i науково-технiчноi
експертизи проектiв замiсть iноземного експерта можуть бути залученi один
або два украiнських експертiв;

У голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 18; (проти) - 1; <утримались> - l.

З) продовжити TepMiH проведення HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи i

пiдведення пiдсумкiв конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>

до 27.08.2020 р.; дирекцii НФДУ розмiстити вiдповiдне оголошення на

офiцiйному вебсайтi.

У голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; кутримались> - 0.

УХВАЛИЛИ:
l. Пiдтвердити право KoHKypcHoi KoMicii вiдхиляти проскти, якi не

вiдповiдають тематицi конкурсу, затвердженоТ науковою радою.

2. Як виняток (в екстрених випадках за вiдсутностi iноземного експерта) за

рiшенням KoMicii конкурсу до проведення науковоi i науково-технiчноi



експертизи проектiв замiсть iноземного експерта можуть бути залученi один

або два украiЪських експертiв.

3. Продовжити TepMiH проведення HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи i
пiдведення пiдсумкiв конкурсу кНаука для безпеки людини та суспiльства>

до 27 .О8.2020 р.; дирекuii нФдУ розмiстити вiдповiдне оголошення на

офiцiйному вебсайтi.

3. Третс питання порядку ленного - кПро
НФДУ виконавчому директору НФДУ в

результатами проведення KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:

делегування повноважень Голови
частинi укладання договорiв за

Яценко Л.П. нагадав, що вiдповiдно до Положення про Нацiональний фонд
дослiджень Украiни Голова нФду укладае договори за результатами
проведення koHkypciB i, у разi потреби, делегуе частину cBoix повноважень
виконавчому директору нФду. оскiльки Голова нФдУ виконуе cBoi
обов'язки на громадських засадах, то згiдно бюджетному кодексу BiH не може
пiдписувати договори за результатами проведення KoHKypciB. У зв'язку з цим
пропону€ться дати згоду на делегування повноважень Голови НФДУ
виконавчому директору нФдУ в частинi укладання договорiв за

результатами проведення koHkypciB <наука для безпеки людини та

суспiльство та <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених>.

У голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: дати згоду делегувати повноваження Голови нФДУ
ЯценкаЛ. П. виконавчому директору НФЩУ Полоцькiй О. О. в частинi

укладання договорiв за результатами проведення KoHKypciB <Наука для
безпеки людини та суспiльствa>) та <Пiдтримка дослiджень провiдних та

молодих учених).
4. Четверте питання порядку денtlого - uПро внесення змiн до [оговору
про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоi
пiдтримки> та прийняття Додаткiв до цього fl,оговору>,

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. нагадала, що наукова рада на сво€му засiданнi 27-30 квiтня
2020 року затвердила форrу Примiрного договору про виконання наукового

дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдтримки, при цьому було
зазначено, що додатки до .Щоговору булуть розглянутi на наступних
засiданнях, Щирекцiя НФДУ опрацюваJIа .Ц,оговiр про виконання наукового

дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдтримки та додатки до цього

Щоговору та пропонус розглянути цi документи по пунктах.

Роздiл I. Предмет договору.
останньому реченнi замiнити слово ((зменшення) наЗапропоновано в

коригування.

Яценко Л.П. повiдомив, що три
засiдання, у зв'язку з цим вiдсутнiй

члени HayкoBoi ради змушенi покинути
кворум для подальшого розгляду питання
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"Про внесення змiн до .Щоговору про виконання наукового дослiдження i

розробки за рахунок грантовоi пiдтримки) та приЙняття Додаткiв до цього
Щоговору", тому розгляд з€вначеного питання переноситься на наступне
засiдання науковоТ ради 21 серпня.

Засiдання оголошу€ться завершеним.

а-
----- 

Ьл//V/

Голова НР

Секретар НР

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна


