ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій від 31 травня 2021 року

Місце проведення: у зв’язку з карантином та рекомендованими
протиепідемічними заходами, засідання відбувається в дистанційній формі
відповідно до пункту 2 Регламенту роботи Наукового комітету Національної
ради України з питань розвитку науки і технологій, шляхом
аудіо/відеоконференції із застосуванням програмного забезпечення Skype.
Реєстрація членів Наукового комітету (далі – НК) проводиться онлайн
шляхом приєднання до відеоконференції (група «Науковий комітет-2020»). За
результатами реєстрації членів НК о 14:00 год. 31.05.2021 р. присутні члени
НК у кількості 22 особи.
Поіменно:
АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, БІЛОУС
Анатолій Григорович, ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, ВОЛКОВ Роман
Анатолійович, ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна, ГУНДОРОВА Тамара Іванівна,
ЄГОРОВ Ігор Юрійович, ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, ЗЕНКОВА Клавдія Юріївна,
ІЗОТОВ Юрій Іванович, КЛИМЧУК Олександр Борисович, КОЛЕЖУК
Олексій Костянтинович, КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович, КОТРЕЧКО
Сергій Олексійович, ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, СЛЮСАРЕНКО
Юрій Вікторович, СТАСИК Олег Володимирович, УШАКОВА Галина
Олександрівна, ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович, ФОМІНА Марина
Олександрівна, ЧЕРНІГА Роман Михайлович.
Запрошені: голова Національного фонду досліджень України Яценко Леонід
Петрович, виконавчий директор Національного фонду досліджень України
Полоцька Ольга Олександрівна, старші референти секретаріату Національної
ради з питань розвитку науки і технологій Іванчук Ірина Францівна, Губарева
Надія Анатоліївна.
Головуючий на засіданні – голова Наукового комітету Колежук О.К.
Головуючий представив на голосування проєкт порядку денного.
1. Питання діяльності Національного фонду досліджень України.
Доповідачі: голова НФДУ Яценко Л.П., виконавчий директор НФДУ Полоцька
О.О., Колежук О. К., члени Наукового комітету

2. Організаційні питання проведення у 2021р. звітів центральних органів
виконавчої влади, Національної академії наук України, Національного
фонду досліджень України, національних галузевих академій наук та
інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову
та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та
розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну
діяльність та отримані результати.
Доповідачі: Колежук О. К., члени Наукового комітету
3. Про стан діяльності робочих груп Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
Доповідачі: Колежук О. К., члени Наукового комітету
4. Різне
Доповідачі: члени Наукового комітету
Відкриваючи засідання, голова Наукового комітету Колежук О.К.
оголосив порядок денний та запропонував його підтримати.
Порядок денний затверджено одноголосно.
Учасники засідання переходять до обговорення питань порядку денного.
1. Питання діяльності Національного фонду досліджень України.
Виступили: виконавчий директор НФДУ Полоцька О.О. доповіла про
результати роботи за минулий рік, серед яких: проведення 2 конкурсів «Наука
для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та
молодих учених», напрацьовано власну базу експертів, проведено понад 12
онлайн-зустрічей
із
представниками
провідних
науково-дослідних
Європейських організацій та дипломатичних місій в Україні, підписано угоду
про співробітництво з Німецьким науково-дослідним товариством, проведено
ребрендинг фонду. Крім того, оновлено структуру дирекції, а саме: створено
окремий структурний підрозділ у складі дирекції НФДУ, який здійснює
супровід проєктів з фінансових питань та надає допомогу грантоотримувачам
відносно перевірки фінансової документації. Представлено статистичну
інформацію щодо рейтингу грантоотримувачів за кількістю проєктів, що
перемогли у конкурсах та щодо розподілу проєктів-переможців за
інституціями-грантоотримувачами в форматі презентації.
Голова НФДУ Яценко Л.П. доповів про роботу Наукової ради НФДУ,
яка в 2020 році розглянула понад 300 звернень грантоотримувачів та зауважив,
що система розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень
і розробок, що подаються для участі в конкурсних відборах, потребує
удосконалення та внесення змін до відповідного Порядку, над чим наразі

працює Наукова рада. Розроблено проєкт змін до Порядку розгляду та
експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що
подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних
відборах, серед яких: введення дворівневої системи експертизи (другий рівень
здійснюється «панелями» комісії конкурсу), відбір експертів згідно з
рейтинговими списками кандидатів в експерти, застосування спеціальних
комп’ютерних систем пошуку експертів, посилення контролю з боку Наукової
ради за дотриманням експертних процедур та принципів наукової етики.
Фінансування проєктів наразі достатньо лише для діючих проєктів, проте в
цьому році конкурси будуть проводитись із фінансуванням з наступного року.
В обговоренні інформації щодо роботи НФДУ в 2020 році взяли участь
члени Наукового комітету: Кондратенко Ю. П., Арбузова С. Б., Ємець А. І.,
Воробйова О. П., Слюсаренко Ю. В., Фоміна М. О., Черніга Р. М., Климчук
О. Б., Гундорова Т. І., Войтенко Н. В., Стасик О. В., Білоус А. Г. При
обранні кандидатів до комісії конкурсу запропоновано звертати увагу на
наявність досвіду діяльності як керівника проєкту у кандидатів.
Після завершення обговорення головуючим запропоновано взяти
інформацію до відома. Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: інформацію голови НФДУ Яценко Л. П. та виконавчого
директора НФДУ Полоцької О. О. за 2020 рік взяти до відома.
Голова Наукового комітету Колежук О. К. також доповів, що 24 червня
2021 року у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та
інновацій будуть проведені комітетські слухання на тему: «Перший рік
грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми
і перспективи», з метою напрацювання відповідних рекомендацій і
законодавчих пропозицій. Запропоновано створити робочу групу з числа членів
НК для підготовки матеріалів до комітетських слухань.
Пропозицію підтримано. Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: створити робочу групу з числа членів Наукового комітету для
підготовки матеріалів до комітетських слухань на тему: "Перший рік
грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми
і перспективи" у складі: Анісімов І. О., Стасик О. В., Кондратенко Ю. П.,
Войтенко Н. В., Колежук О. К.
2. Організаційні питання проведення у 2021р. звітів центральних
органів виконавчої влади, Національної академії наук України,
Національного фонду досліджень України, національних галузевих
академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що
здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками
наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на
наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати.

Виступили: голова Наукового комітету Колежук О. К. доповів, що на
підставі рішення Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій від 12 січня 2021 року заслуховування звітів головних
розпорядників бюджетних коштів або замовників наукових досліджень та
розробок (далі – ГРБК) буде проводитись постійною робочою групою з
представників Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради з
обов’язковим залученням представників МОН, Мінфіну, Мінекономіки,
Мінстратегпрому. Голова НК запропонував визначити відповідальних осіб з
числа членів НК по звітуванню кожного ГРБК та підготувати попередні
висновки для розгляду їх членами постійної робочої групи.
В обговоренні організаційних питань щодо заслуховування звітів
прийняли участь: Арбузова С. Б., Климчук О. Б., Гундорова Т. І, Волков
Р.А.
Колежук О. К. запропонував розпочати заслуховування звітів з 14 червня
цього року відповідно до графіку.
Головуючим винесено пропозицію на відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:
«За» – 22, «Утримались» – немає, «Проти» – немає.
Вирішили: заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних
коштів або замовників наукових досліджень та розробок розпочати відповідно
до графіку, з 14 червня 2021 року; до початку заслуховувань відповідальним
членам НК підготувати проєкти висновків за окремими ГРБК на основі
надісланих головними розпорядниками анкет.
3. Про стан діяльності робочих груп Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій.
Виступили: голова Наукового комітету Колежук О. К. доповів, що на
сьогодні від Міністерства освіти і науки України не надійшла відповідь
стосовно пропозицій робочої групи Національної ради щодо засад системи
присудження наукових ступенів та створення системи стимулів для молодих
вчених.
Крім того, голова НК зауважив, що перед робочими групами необхідно
поставити конкретні завдання, які будуть включені до порядку денного.
В обговоренні стану діяльності робочих груп взяли участь: Кондратенко
Ю. П., Слюсаренко Ю. В., Арбузова С. Б., Білоус А. Г., Черніга Р. М.
Після завершення обговорення головуючим запропоновано письмово
звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо результату розгляду
наданих робочими групами пропозицій; членам НК, які входять до складу
робочих груп, подати пропозиції по завданнях робочих груп у строк до 10
червня 2021 року.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: членам Наукового комітету, які входять до складу робочих
груп, подати пропозиції по завданнях робочих груп у строк до 10 червня 2021
року. Письмово звернутись до Міністерства освіти і науки України стосовно
результатів розгляду пропозицій робочої групи Національної ради щодо
створення системи стимулів для молодих вчених.
4. Різне.
Виступили: голова Наукового комітету Колежук О.К. доповів, що
відповідно до паспорту бюджетної програми 0411200 «Організаційне,
матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій» передбачені
кошти на послуги експертів, аналітиків задля виконання функцій Національної
ради на підставі Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
зокрема: ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у
галузі науки, технологій, інновацій; підготовка та оприлюднення щорічної
доповіді про стан і перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної
діяльності; визначення пріоритетів розвитку науки і техніки. Закупівля цих
послуг здійснюється на підставі укладання господарських договорів із
суб’єктами господарювання – юридичними особами. Запропоновано членам НК
до 10 червня 2021 року подати пропозиції щодо потенційних виконавців
послуг, які мають відповідний вид діяльності та досвід роботи, визначити
перелік можливих завдань, для вирішення яких доцільно замовляти такі
послуги.
Пропозицію підтримано. Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: членам Наукового комітету подати пропозиції щодо
потенційних виконавців послуг, які мають напрям та досвід надання
відповідних послуг із визначенням можливих завдань до 10 червня 2021 року.
На цьому порядок денний засідання Наукового комітету від 31.05.2021 р.
вичерпано, головуючий Колежук О.К. оголошує засідання закритим.

Голова Наукового комітету

Секретар Наукового комітету

О.К. Колежук

О.В. Стасик

