
Керівникам закладів вищої освіти та
наукових установ, що належать до 
сфери управління Міністерства освіти і 
науки України

Про подання проєктів 
на Конкурсний відбір

З метою забезпечення належного рівня організації проведення 
конкурсного відбору, оголошеного наказом Міністерства освіти і науки України 
від 17.11.2022 № 1032 «Про проведення у 2022 році конкурсного відбору 
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок» (далі – Конкурсний відбір), 
повідомляємо.

Конкурсний відбір проводиться відповідно до:
Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями 
яких є заклади вищої освіти (далі - ЗВО) та наукові установи (далі - НУ), що 
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - 
МОН), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
04.10.2022 № 885, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 
2022 року за № 1238/38574 (зі змінами) (далі - Наказ № 885), 
(https://cutt.ly/EMMzSdi ); 

тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 
розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 (зі змінами), 
(https://cutt.ly/XMMz95g);

переліку тематичних напрямів, за якими експерти будуть здійснювати 
експертизу проєктів наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які 
проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
від 13.10.2022 № 914 «Деякі питання проведення конкурсного відбору експертів 
з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних 
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(експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які 
проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання» 
(http://surl.li/dudwp ).

При підготовці проєктів та поданні їх до директорату науки та інновацій 
просимо врахувати наступне:

1) максимальна вартість проєкту дослідження та/або розробки має 
становити не більше ніж 1 500 тис. грн на рік, розрахунки повинні бути 
обґрунтованими;

2) капітальні видатки не враховуються у загальний обсяг фінансування 
дослідження або розробки. У пункті 8.6 запиту зазначається перелік обладнання  
та його вартість; 

3) при поданні документів на Конкурсний відбір до кожного проєкту 
оформлюється згода всіх основних виконавців (авторів) на участь у виконанні 
проєкту дослідження або розробки (див. додаток 1) та надається інформація до 
проєкту дослідження або розробки (для подальшої публікації) (див. додаток 2);

4) проєкти досліджень та/або розробок, які оформлені в спеціалізованій 
інформаційній системі (далі - Система) (https://mon.dntb.gov.ua/), необхідно 
подавати на Конкурс із врахуванням наступного:

- науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або 
розробці, враховуючи й ті, що розпочаті в минулі роки і продовжуватимуться у 
2023 році, а виконавець бере участь не більше ніж у двох дослідженнях або 
розробках;

- керівник та відповідальні виконавці мають бути працівниками 
організації, від якої подається проєкт;

- у разі, якщо у виконанні дослідження або розробки братимуть участь 
більше ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування необхідності 
залучення інших докторів (подається до конкретного проєкту);

- проєкти, оформлення яких не відповідає встановленим вимогам 
Конкурсного відбору, після проведення їх попередньої експертизи  
відхиляються та для проведення первинної наукової і науково-технічної 
експертизи не передаються;

- після реєстрації проєктів автоматично буде здійснено їх розподіл між 
експертами за тематичними напрямами для здійснення наукової та науково-
технічної експертизи. Експертиза проєктів здійснюватиметься анонімно, 
інформація щодо розподілу проєктів між експертами є конфіденційною. 
Експертиза проєкту здійснюватиметься п'ятьма експертами, які готують окремі 
висновки експерта;

- після завершення експертизи проводиться розрахунок середнього 
експертного балу проєкта. Середній експертний бал проєкта вираховується як 
середнє арифметичне значення оцінок, виставлених трьома експертами, у 
діапазоні між найнижчою та найвищою, виставлених п'ятьма експертами, при 
цьому межові оцінки не враховуються;
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- з метою забезпечення прийняття неупереджених рішень під час 
проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів експерти мають 
уникати конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну експертизу» та Кодексу експерта, затвердженого Наказом 
№ 885, зокрема, не дозволяється поєднання в одній особі функцій автора 
проєкту чи іншим чином заінтересованої особи та її експерта. 

5) Керівникам ЗВО та НУ, які ухвалять рішення про участь у 
Конкурсному відборі, до 16 грудня 2022 року необхідно надіслати поштою до 
директорату науки та інновацій такі документи:

- супровідний лист з переліком проєктів досліджень та/або розробок, що 
пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету з 2023 року; 

- проєкти, що оформлені в Системі, роздруковані й оформлені 
відповідним чином; 

- результати розгляду проєкту, затверджені протоколом вченої 
(наукової, науково-технічної) ради ЗВО (НУ);

- згоду на участь у виконанні проєкту дослідження або розробки всіх 
основних виконавців кожного проєкту;

- інформацію до проєкту досліджень або розробок (для подальшої 
публікації);

- листи підтримки до проєкту від представників провідної наукової 
спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки, у разі 
наявності.

Пакет документів на Конкурсний відбір надсилається до директорату 
науки та інновацій МОН на адресу: пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

Форми проєктів досліджень та розробок, а також форми науково-
експертних висновків з їх оцінювання у форматі «Word» можна знайти за 
посиланням: http://surl.li/duexl 

Додаток: на 2 арк.

Перший заступник Міністра      Андрій ВІТРЕНКО

Тетяна БОРОВІЧ
044 287-82-54

http://surl.li/duexl

