
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Президії НАН України 

від 03.07.2019 № 196 (зі змінами, затвердженими 

постановою Президії НАН України від 15.09.2021 

№269) 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт  

для фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 

«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» 

 

 

 

1. Загальна частина 
 

1.1. Порядок конкурсного відбору наукових і науково-технічних 

робіт для фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 

«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» 

(далі - Порядок) визначає процедуру проведення конкурсного відбору 

наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 

розробок установ НАН України, що плануються до виконання за 

рахунок коштів, виділених за бюджетною програмою КПКВК 6541230 

«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», за 

такими напрямами їхнього використання (далі – напрями): 

 підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок; 

 проведення наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодими вченими шляхом створення на 

конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених; 

 проведення на конкурсній основі спільних міжнародних 

наукових досліджень. 

1.2. Порядок розроблено з урахуванням: 

–  Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку 

пріоритетних напрямів наукових досліджень, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 641 (зі змінами); 

–  Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-

технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів 

державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.09.2018 № 739; 

–  Порядку формування тематики та контролю за виконанням 

наукових досліджень в Національній академії наук України, 

затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 
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№ 339 (зі змінами). 

1.3. Строк виконання наукових і науково-технічних робіт  

(далі – роботи) визначається окремо для кожного напряму (окрім 

напряму «Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних 

наукових досліджень») згідно з умовами конкурсу, але не може 

становити більше двох років. 

1.4. Конкурсний відбір проводиться з урахуванням поданих 

запитів, в яких обґрунтовано потреби в коштах, здійснено детальні 

розрахунки витрат тощо, а також з урахуванням необхідності 

досягнення відповідних результативних показників. 

 

 

2. Проведення конкурсного відбору наукових і науково-

технічних робіт за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок» 
 

2.1. У конкурсі за цим напрямом можуть брати участь лише ті 

підрозділи установ НАН України, які за результатами оцінювання 

ефективності діяльності установи, проведеного відповідно до Методики 

оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної 

академії наук України, затвердженої постановою Президії НАН України 

від 15 березня 2017 р. № 75 (зі змінами), віднесені до категорії А 

(мають вагомі наукові і практичні результати широкого національного і 

міжнародного значення). 

2.1.1. Конкурс проводиться у відділеннях НАН України за такими 

етапами: 

– оголошення конкурсу; 

– створення конкурсної комісії; 

– подання запитів; 

– наукова експертиза запитів; 

– конкурсний відбір робіт; 

– затвердження робіт, відібраних за конкурсом.  

2.1.2. Строк виконання робіт становить від одного до двох років. 

2.2. Оголошення конкурсу. 

Конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт за 

рішенням Президії НАН України оголошується відділеннями НАН 

України. Умови конкурсу доводяться відділеннями НАН України до всіх 

наукових установ НАН України – потенційних виконавців та 

розміщуються на веб-сайті НАН України не пізніше, ніж за 30 днів до 

закінчення терміну подачі заявок. 

2.3. Створення конкурсної комісії.  

2.3.1. У кожному відділенні НАН України створюється окрема 

конкурсна комісія, склад якої та положення про яку затверджується 

рішенням бюро відділення НАН України. 
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2.3.2. Положення про конкурсну комісію розробляється бюро 

відділення НАН України на основі Типового положення про конкурсну 

комісію з відбору робіт, що плануються до фінансування за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних 

напрямів наукових досліджень» (додаток 1 до цього Порядку). 

2.3.3. Не менше половини складу конкурсної комісії повинні 

становити особи, які не є працівниками НАН України. 

2.4. Подання запитів. 

2.4.1. Для участі у конкурсі підрозділ подає запит за формою 

згідно з додатком 5 до Порядку формування тематики та контролю за 

виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, 

затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 

№ 339 (зі змінами). 

2.4.2. Попередній розгляд запитів здійснюється вченою радою тієї 

установи, до якої входять підрозділи, що подають запити. У разі 

погодження запиту він подається до конкурсної комісії відповідного 

відділення НАН України разом із протокольним рішенням вченої ради 

установи. 

2.4.3. Підрозділ установи при Президії НАН України подає запит 

до конкурсної комісії одного з відділень НАН України відповідно до 

тематики запиту. 

2.4.4. Перелік робіт, що подано на конкурс, оприлюднюється на 

веб-сайті НАН України 

2.5. Наукова експертиза запитів. 

2.5.1. Конкурсна комісія забезпечує об’єктивність і незалежність 

наукової експертизи запитів на проведення наукових (науково-

технічних) робіт шляхом: 

 встановлення переліку критеріїв та вимог до запитів, які 

піддаються кількісній та якісній оцінкам та якими повинен 

користуватися кожен експерт (орієнтовні критерії експертної оцінки 

запитів наведені у додатку 2 до цього Порядку); 

 залучення до експертизи незалежних експертів, які мають 

наукові публікації (до 5 років давності) за темою запиту; 

 залучення до експертизи сторонніх експертів із закладів вищої 

освіти та установ національних галузевих академій наук і, за 

можливості, іноземних експертів; 

 запобігання виникненню конфлікту інтересів при визначенні 

експертів для оцінювання запиту – вони не повинні мати спільних 

наукових публікацій протягом останніх 5 років з авторами запиту та не 

бути з ними близькими особами. 

2.5.2. Експертизу кожного запиту здійснюють не менше, ніж два 

експерти, які надають окремі висновки.  

2.5.3. До експертизи не залучаються керівники та виконавці 

проектів, поданих на конкурс, а також керівники наукових установ, 
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підрозділи яких ці роботи запропонували. 

2.5.4. У випадку суттєвої розбіжності оцінок експертів щодо 

одного і того ж запиту призначається повторна експертиза цього запиту. 

2.5.5. Дані про експертів, інформація щодо проходження 

експертизи та її результати є конфіденційними. 

2.5.6. Після проведення наукової експертизи запитів конкурсна 

комісія з урахуванням експертних оцінок визначає підсумкову оцінку 

кожного поданого на конкурс запиту та на цій основі складає 

рейтинговий список робіт підрозділів установ, що входять до складу 

відповідного відділення НАН України і окремий рейтинговий список 

робіт для установ при Президії НАН України. 

Рейтинговий список робіт, що надійшли від підрозділів установ 

при Президії НАН України, конкурсна комісія разом з експертними 

анкетами з оцінювання цих запитів подає до Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України. 

2.6. Конкурсний відбір робіт. 

2.6.1. Конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт 

здійснюється конкурсною комісією на основі результатів наукової 

експертизи запитів та рейтингового списку робіт і з урахуванням: 

 вагомості окремої роботи для розвитку пріоритетних для 

держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок; 

 передбаченого в бюджеті НАН України обсягу коштів на 

виконання робіт, що фінансуються за бюджетною програмою 

КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень». 

2.6.2. За необхідності конкурсна комісія може заслуховувати 

презентаційні доповіді керівників робіт, а також за узгодженням з 

керівниками окремих робіт вносити зміни щодо їхнього змісту, строків 

виконання та обсягів фінансування. 

2.6.3. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом її 

засідання. 

2.6.4. Для фундаментальних робіт результати експертної оцінки, 

здійсненої в рамках конкурсу, є підставою для надання Експертною 

радою з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних 

робіт при Національній академії наук України висновку щодо 

доцільності виконання цих робіт за рахунок коштів Державного 

бюджету. 

2.7. Погодження робіт, відібраних за конкурсом. 

2.7.1. Результати конкурсного відбору робіт погоджуються 

відділеннями НАН України з головами відповідних секцій НАН 

України, а для установ при Президії НАН України – Науково-

організаційним відділом Президії НАН України з головним ученим 

секретарем НАН України. 
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2.8. Технічне завдання на виконання наукової (науково-технічної) 

роботи, відібраної за конкурсом та затвердженої до виконання рішенням 

Президії НАН України, затверджується на весь строк її виконання 

академіком-секретарем відповідного відділення НАН України, а для 

установ при Президії НАН України – головним ученим секретарем НАН 

України. 

2.9. Між установою-виконавцем та НАН України укладається 

договір на виконання роботи на відповідний рік (після першого року 

виконання – з урахуванням підсумків проміжного звіту) згідно з п. 4.2 

Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук України, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (зі змінами). 

2.10. Реєстрація, облік і поточний контроль за виконанням 

наукових (науково-технічних) робіт, відібраних за конкурсом, а також 

оцінка результатів та приймання завершених робіт здійснюється 

відповідно до пунктів 5 і 6 Порядку формування тематики та контролю 

за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук 

України, затвердженому постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 № 339 (зі змінами). 

 

 

4. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт 

за напрямом «Проведення наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодими вченими шляхом 

створення на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) 

молодих вчених» 
 

Конкурсний відбір робіт за цим напрямом і відповідне створення 

на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених 

здійснюється згідно з Положенням про гранти НАН України 

дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для 

проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки, затвердженим постановою Президії НАН України від 

30.05.2018 № 183 (зі змінами). 

 

 

5. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт 

за напрямом «Проведення на конкурсній основі спільних 

міжнародних наукових досліджень» 
 

Конкурсний відбір робіт за цим напрямом здійснюється 

за рішеннями Президії НАН України про проведення спільного 

конкурсу із міжнародними або зарубіжними науковими організаціями 
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(фондами). Порядок цього відбору визначається відповідними угодами, 

укладеними з ними НАН України. 

 
 

6. Погодження порядку конкурсного відбору 
 

Порядок конкурсного відбору за напрямами, визначеними 

розділами 4 і 5  цього Порядку, визначається Національною академією 

наук України за погодженням з Науковим комітетом Національної ради 

з питань розвитку науки і технологій. 

 

 

7. Затвердження результатів конкурсного відбору 
 

Результати конкурсного відбору за напрямами, визначеними в 

розділах 2, 4, 5, затверджуються рішенням Президії НАН України із 

зазначенням строків виконання та виконавців за кожною роботою, 

оприлюднюються на веб-сайті НАН України не пізніше, ніж через п’ять 

робочих днів після прийняття такого рішення. 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2018-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2018-%D0%BF#n16

