
Конкурс проектів за Цільовою комплексною міждисциплінарною 

програмою наукових досліджень НАН України з розроблення наукових 

засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та 

сталого розвитку  

Президія НАН України та Наукова рада Цільової комплексної 

міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з 

розроблення наукових засад раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу та сталого розвитку на виконання п. 8 постанови 

Президії НАН України від 28.01.2015 р. № 10 «Про результати виконання 

Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень 

НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального 

природокористування та збереження навколишнього середовища» та 

розпорядження Президії НАН України від 2.03.2015 р. № 130 «Про 

оголошення конкурсу за Цільовою комплексною міждисциплінарною 

програмою наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад 

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого 

розвитку» оголошують конкурс наукових проектів за Цільовою комплексною 

міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з 

розроблення наукових засад раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 рр. (далі – 

Програма).  

Метою Програми є активізація наукових досліджень у галузі 

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого 

розвитку, консолідація зусиль науковців установ НАН України, які 

працюють у цій сфері, ефективніше використання матеріальних і фінансових 

ресурсів, підвищення рівня координації виконання наукових досліджень та 

сприяння практичному впровадженню інноваційних наукових розробок.  

Формування переліку проектів, які планується фінансувати в межах 

Програми, проводитиметься відповідно до Порядку формування тематики та 

контролю за виконанням наукових досліджень у НАН України, 

затвердженим постановою Президії НАН України від 13.04.2011 р. № 111.  

Конкурс є відкритим для науково-дослідних інститутів, установ та 

організацій Національної академії наук України. У конкурсі можуть брати 

участь проекти, які спрямовані на реалізацію головних напрямів Програми 

відповідно до її Концепції:  

1. Розробка наукових підходів та сучасних технологій з підвищення 

енергоефективності, енергозбереження та використання відновлюваних 

джерел енергії для досягнення енергонезалежності України.  



2. Наукові основи раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу та проблеми поводження з відходами.  

3. Наукові дослідження проблем збереження та відтворення біотичного і 

ландшафтного різноманіття в умовах глобальних змін навколишнього 

середовища.  

Проекти подаються на конкурс у вигляді запиту на фінансування <…> 

Термін подання запиту – до 17:00 12 березня 2015 р. Подача матеріалів 

безпосередньо до СПНС НОВ Президії НАН України (Конкурс проектів за 

Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових 

досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального 

використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 3.03). 

 


