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Про продовження співробітництва 
НАН України з Російським фондом 
фундаментальних досліджень 

Відповідно до Угоди про співробітництво між HAH України 
та Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД) 
від 27.03.2007 один раз на два роки проводяться конкурси спільних 
наукових проектів з фундаментальних досліджень HAH України та 
РФФД. 

Результатом зазначеного співробітництва стала цільова фінансова 
підтримка з боку HAH України 172 спільних наукових проектів. 
До виконання наукових проектів долучились науковці 67 установ HAH 
України. 

Враховуючи значний інтерес до конкурсу з боку науковців як 
України, так і Росії, а також з метою додаткової фінансової підтримки 
пріоритетних наукових досліджень в установах HAH України, Президія 
HAH України постановляє: 

1. Оголосити черговий конкурс спільних наукових проектів HAH 
України та РФФД 2014 року. 

2. Затвердити узгоджені з РФФД такі наукові напрями конкурсу: 
- математика, механіка та інформатика; 
- фізика та астрономія; 
- хімія; 
- біологія та медичні науки; 
- науки про Землю; 
- науки про людину та суспільство; 
- інформаційні технології та обчислювальні системи; 
- фундаментальні основи інженерних наук. 
3. Провести зазначений конкурс у такі строки: 
- подання заявок авторськими колективами вчених установ HAH 

України та наукових установ Російської Федерації — з 1 серпня 
до З0 вересня 2013 року; 



- попереднє узгодження з РФФД переліку поданих на конкурс 
наукових проектів, їх експертна оцінка та взаємне узгодження проектів-
переможців за кожним конкурсом - до 1 березня 2014 року; 

- початок фінансування затверджених Президією НАМ України 
проектів - І-II квартал 2014 року. 

4. Експертним комісіям, затвердженим розпорядженням Президії 
HAH України від 22.10.2012 № 645 «Про експертизу наукових проектів 
спільних конкурсів HAH України та Російського фонду 
фундаментальних досліджень і HAH України та Сибірського Відділення 
РАН», до 1 грудня 2013 року провести наукову експертизу заявок 
відповідно до Положення щодо проведення експертизи та організації 
виконання наукових проектів спільного конкурсу HAH України та 
РФФД (далі - Положення). 

5. Науково-організаційному відділу Президії HAH України: 
- забезпечити розміщення на електронній сторінці HAH України 

оголошення про умови та терміни проведення конкурсу; 
- здійснювати організаційне забезпечення проведення 

зазначеного конкурсу відповідно до згаданого Положення; 
- спільно з Відділом фінансово-економічного забезпечення 

діяльності HAH України передбачити на 2014 рік кошти для 
фінансування з боку HAH України проектів, що пройшли конкурсний 
відбір, у рамках зазначеного конкурсу. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-
президента НАН України академіка HAH України А. Г. Загороднього. 

Президент 
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Головний учений секретар 
Національної академії наук України 

академік НАН України В.Ф. Мачулін 


