Про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», Порядку формування тематики наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Положення
про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України
наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1196/13070, та з метою
підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності
прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок
НАКАЗУЮ:
1. Провести щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та
прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)
розробок (далі – Конкурс) за участю закладів вищої освіти та наукових установ,
які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі –
МОН), виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного
бюджету за бюджетними програмами «Дослідження, наукові та науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та
державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять
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національне надбання» (КПКВК 2201040), «Дослідження, наукові та науковотехнічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів,
що становлять національне надбання» (КПКВК 2201290), «Дослідження,
наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів
Національним технічним університетом України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», фінансова підтримка наукових об’єктів, що
становлять національне надбання» (КПКВК 2201330).
2. Ректорам закладів вищої освіти та директорам наукових установ:
1) здійснити формування тематики фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок
(далі – дослідження та розробки) згідно з Законом України «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки» та враховуючи актуальні напрями у сфері
розвитку науки та суспільного життя, за секціями;
2) до 05 листопада 2019 року провести перший етап Конкурсу в єдиній
інформаційній системі «Наука в університетах»;
3) при здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають
особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної
безпеки держави, згідно з напрямами критичних технологій, затвердженими
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600
«Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння
та військової техніки», а також мають прикладні результати подвійного
використання, конкурентоспроможні на світовому ринку;
4) за результатами першого етапу Конкурсу до 12 листопада 2019 року
надати до Директорату науки (Чеберкус Д. В.) такі документи:
а) проекти досліджень та розробок, які оформлені в єдиній інформаційній
системі «Наука в університетах», ураховуючи таке:
кожний заклад вищої освіти або наукова установа (окрім тих, що у
поточному році не мають фінансування за зазначеними у п. 1 КПКВК або у яких
не закінчується жодне дослідження або розробка) подають на конкурс проекти,
сукупна планова вартість яких на рік не перевищує трьох обсягів коштів, що
вивільняються у 2019 році;
заклад вищої освіти або наукова установа, у яких у поточному році немає
фінансування за зазначеними у п. 1 КПКВК, або не закінчується жодне
дослідження або розробка, чи закінчено їх на суму менше 300 тис. гривень
подають на конкурс проекти загальною вартістю, що не перевищує 900 тис.
гривень;
мінімальна вартість на рік дослідження та/або розробки, які плануються,
становить 300 тис. гривень, максимальна вартість – 1500 тис. гривень;
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при підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання
дослідження та/або розробки необхідно запланувати не менш ніж 30% від
загальної вартості на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження,
придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів
тощо, а для проектів з соціо-гуманітарної тематики – на експеримент,
апробацію тощо;
до участі у конкурсі не допускаються проекти, у яких зазначений тип
наукової роботи не відповідає його змісту та результатам, мета та завдання
проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований
розрахунок вартості дослідження та/або розробки;
б) документи, що підтверджують результати першого етапу Конкурсу
(копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу
вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради закладу вищої освіти або
наукової установи);
в) перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків
державного бюджету починаючи з 2020 року;
г) супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2019 році;
д) згода на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних
виконавців кожного проекту.
3. Директорату науки (Чеберкус Д. В.):
1) здійснити організацію проведення Конкурсу;
2) до 16 грудня 2019 року забезпечити розгляд та затвердження
результатів експертизи проектів досліджень і розробок закладів вищої освіти та
наукових установ на засіданнях секцій за фаховими напрямами та на засіданні
Наукової ради МОН;
3) до 26 грудня 2019 року довести в установленому порядку закладам
вищої освіти та науковим установам результати Конкурсу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника
Міністра Полюховича Ю.Ю.
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