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ПОЛОЖЕННЯ 

про Експертну раду з питань оцінювання тем фундаментальних  

науково-дослідних робіт при Національній академії наук України 

 

 

1. Експертна рада з питань оцінювання тем фундаментальних науково-

дослідних робіт при Національній академії наук України        (далі – 

Експертна рада) є міжвідомчим органом з питань проведення експертизи тем 

фундаментальних науково-дослідних робіт, які передбачається фінансувати 

за рахунок коштів державного бюджету. 

2. Положення  про Експертну раду розроблено на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.11.09 № 1182 «Питання підвищення 

ефективності координації здійснення фундаментальних наукових 

досліджень» та відповідно до Статуту НАН України. 

3. Основними завданнями Експертної ради є: 

– координація здійснення фундаментальних наукових досліджень у 

наукових установах та організаціях; 

– встановлення відповідності тем фундаментальних науково-

дослідних робіт, фінансування яких головними розпорядниками бюджетних 

коштів передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, 

сучасному рівню наукових знань, тенденціям науково-технічного прогресу; 

можливість створення наукового підґрунтя розвитку прикладних наукових 

досліджень, орієнтованих на забезпечення технологічного розвитку 

національної економіки, для визначення доцільності фінансування витрат за 

кожною науково-дослідною роботою; 

– підготовка і подання головним розпорядникам бюджетних коштів, 

Міністерству фінансів та Міністерству економіки України висновків щодо 

доцільності фінансування фундаментальних науково-дослідних  робіт за 

рахунок коштів державного бюджету. 

4. Експертну раду очолює голова, який має заступників та секретаря. 

Головою Експертної ради є президент НАН України, заступниками голови - 

віце-президенти НАН України та головний учений секретар НАН України. 

Персональний склад Експертної ради затверджується рішенням Президії 

НАН України.  



До складу Експертної ради залучаються провідні науковці НАН 

України, представники центрального органу виконавчої влади у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності, інших заінтересованих органів 

виконавчої влади, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів.  

5. Експертна рада на підставі клопотань (заяв) замовників організує, 

проводить експертизу і затверджує її результати. Експертна рада здійснює всі 

види експертизи, визначені Законом України «Про наукову та науково-

технічну експертизу» (попередню, первинну, повторну, додаткову та 

контрольну експертизи).  

6. Формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться у разі 

необхідності. Засідання Експертної ради вважається правочинним, якщо в 

ньому беруть участь не менше половини її членів. Рішення Експертної ради 

ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

Експертної ради. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос 

голови Експертної ради.  

На засідання Експертної ради можуть запрошуватися представники 

зацікавлених центральних органів виконавчої влади, галузевих академій. 

7. Для організації і проведення експертизи фундаментальних науково-

дослідних робіт Експертна рада створює, як правило, при відповідних 

відділеннях НАН України секції за галузями (напрямами) наук (додаток). 

8. До роботи секцій Експертної ради залучаються експерти 

центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, інших міністерств і відомств, галузевих академій наук, вищих 

навчальних закладів, фахівці, які мають досвід і кваліфікацію з відповідних 

галузей (напрямів) наук та можуть забезпечити потрібний рівень, 

об’єктивність і повноту експертизи. Персональний склад секції Експертної 

ради затверджується головою секції за погодженням із заступником голови 

Експертної ради з відповідних галузей наук. 

9. Процедура експертного розгляду наукових тем визначається 

секціями Експертної ради самостійно (колегіальний  розгляд кожної окремої 

теми на засіданні секції; її розгляд відповідною науковою радою (комітетом, 

комісією) НАН України; створення експертної групи за певною науковою 

проблематикою; залучення в окремих випадках як експертів провідних 

вчених у відповідних галузях (напрямах) наук тощо з наступним 

затвердженням експертного висновку на засіданні секції Експертної ради). 

Керівники і члени Експертної ради та її секцій мають право проводити 

експертизу на загальних підставах.  

10. Результати експертизи тем фундаментальних досліджень 

розглядаються на засіданнях секцій Експертної ради. Засідання вважається 



правочинним, якщо в ньому бере участь не менше половини складу секції. 

Висновки секції Експертної ради приймаються простою більшістю 

присутніх. Підсумки розгляду оформлюються протоколом засідання секції 

Експертної ради, який підписується керівником секції Експертної ради та її 

секретарем. Окремими розділами у протоколі наводяться з обґрунтуваннями 

переліки тем, що отримали різні варіанти висновків експертизи. Протокол з 

висновками експертизи передається до Експертної ради на затвердження. 

 

11. Рішенням Експертної ради затверджуються протоколи секцій з 

результатами експертної оцінки тем фундаментальних науково-дослідних 

робіт, які передбачається фінансувати за рахунок коштів державного 

бюджету. Рішення Експертної ради підписує її голова.  

12.  Організаційне забезпечення діяльності Експертної ради 

здійснюється Науково-організаційним відділом Президії НАН України. 

 

 

 

 

         Головний учений секретар  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                       А.Г.Загородній 

 

 


