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Затверджено склад наукової ради Національного фонду досліджень, 

який з 2019 року надаватиме гранти українським вченим, – рішення 

Уряду 

Уряд затвердив склад наукової ради Національного фонду досліджень 

України (НФД) – до неї увійшли 30 українських вчених з наукових установ 

та вишів.. Відповідне розпорядження було прийнято 27 грудня 2018 р. під час 

засідання Кабінету Міністрів України   (Урядовий портал). 

16 членів ради призначені на 2 роки, а інші 14 – на 4. Вони 

працюватимуть у трьох секціях: природничих, технічних наук та математики 

(14 членів); біології, медицини та аграрних наук (9 членів); соціальних та 

гуманітарних наук (7 членів). 

Першочерговим завданням наукової ради буде обрання голови 

Нацфонду та формування дирекції, зокрема, розробка Порядку обрання, 

призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, 

керівників структурних підрозділів дирекції, а також проведення конкурсу 

щодо обрання виконавчого директора. Потому – після повноцінного старту 

роботи НФД – рада відповідатиме за формування умов конкурсів, визначення 

тематичних напрямів, координацію та контроль проведення експертизи й 

відбору проектів. 

«Конкурс з обрання членів наукової ради Фонду провів Науковий 

комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій. 30 листопада, під час 

засідання Нацради, обраний склад було схвалено, і МОН максимально 

оперативно підготувало та погодило проект відповідного розпорядження 

Уряду. Для нас було одним із пріоритетів, щоб склад наукової ради був 

остаточно затверджений і вона могла почати виконувати свої функції. Зараз 

рада має важливу місію – дати старт роботі Нацфонду, щоб українські вчені 

якомога швидше почали отримувати гранти на фінансування власних 

проектів», – пояснила Міністр освіти і науки Л. Гриневич. 

Вона також наголосила, що паралельно – аби НФД якнайшвидше 

розпочав працювати та отримав кошти як головний розпорядник – триватиме 

процес його реєстрації як юридичної особи. До того, як Фонд отримає цей 

статус, кошти, закладені на його роботу на 2019 р., перебувають у бюджеті 

МОН. Це – майже 262,5 млн грн. Після реєстрації Фонду ці гроші одразу 

будуть передані йому як головному розпоряднику бюджетних коштів. 

Нагадуємо, що Національний фонд досліджень було створено 4 липня 

цього року. Це – один з ключових кроків з реформування системи 

фінансування науки в України. 

Фонд надаватиме грантову підтримку як на фундаментальні наукові 

дослідження з природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук, так 

і на прикладні наукові дослідження та розробки за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки. 

Гранти також спрямовуватимуться на розвиток матеріально-технічної 

бази наукових досліджень і розробок, дослідницької інфраструктури, на 
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проекти молодих вчених, наукове стажування, зокрема, за кордоном, 

популяризацію науки тощо. 

Передбачено, що гранти будуть індивідуальні, колективні та 

інституційні. 

Органами управління Фонду є: 

наглядова рада (Науковий комітет Національної ради з питань розвитку 

науки і технологій); 

наукова рада; 

голова Фонду (його обирає із свого складу наукова рада); 

дирекція. 

 


