
 
ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ		№		119	
 
											м.	Київ																																																																										«22»	02	2013	р.	

Про порядок конкурсного відбору 
проектів науково-дослідних робіт 
молодих учених НАН України, їх 
виконання та цільове фінансове 
забезпечення 
 

З метою подальшої адресної підтримки молодих науковців установ 
НАН України, вдосконалення порядку конкурсного відбору проектів 
науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених установ НАН України, 
забезпечення реалізації зазначених проектів і надання їм цільової 
фінансової підтримки: 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу проектів НДР 
молодих учених НАН України, їх виконання та цільове фінансове 
забезпечення (далі – Положення) (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про 
проведення конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України, 
затверджене п.2 постанови Президії НАН України від 15.03.2000 № 64. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-
організаційний відділ Президії НАН України. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Президії НАН України 

від 22.02.2013 № 119 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсу проектів науково-дослідних робіт 

молодих учених НАН України, їх виконання  
та цільове фінансове забезпечення 

(із змінами внесеними згідно з постановою Президії НАН України  
від 23.04.2014 №98 та розпорядженнями Президії НАН України  

від 04.05.2016 №277 та від 14.06.2016 №378) 
 

І. Порядок проведення конкурсу проектів науково-дослідних 
робіт молодих учених НАН України 

 
1. Конкурс проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих 

учених НАН України (далі – конкурс) проводиться раз на два роки з 
метою виявлення і адресної підтримки в НАН України кращих НДР 
молодих учених. 

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Президією НАН 
України за поданням Комісії по роботі з науковою молоддю НАН 
України (далі – Комісія).  

3. На підставі рішення Президії НАН України про проведення 
конкурсу, Комісія оприлюднює оголошення про умови проведення 
чергового конкурсу. В оголошенні зазначаються кількість грантів по 
відділеннях НАН України, їх граничні розміри фінансування, терміни 
проведення конкурсу і подання матеріалів, перелік пріоритетних 
наукових напрямів, з яких проводиться конкурс, та інша необхідна 
інформація. 

4. До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та колективні 
проекти НДР, учасниками яких станом на 1 липня року проведення 
конкурсу мають бути вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які 
мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. 

5. Реалізація проектів НДР розпочинається з 1 липня року 
проведення конкурсу. Термін реалізації зазначених проектів має бути 
1,5 року. 

6. Запит на фінансування проекту НДР молодих учених НАН 
України, підписаний керівником відповідної наукової установи НАН 
України та скріплений печаткою, подається до Комісії у 2-х 
примірниках. 

7. Вимоги щодо оформлення запиту на фінансування проекту 
визначаються Комісією за погодженням з відділеннями НАН України і 
доводяться до всіх наукових установ НАН України при оголошенні 
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конкурсу. 

Граничні обсяги фінансування проектів для різних категорій 
молодих учених встановлюються відповідним рішенням Президії НАН 
України про проведення конкурсу. 

8. Комісія перевіряє відповідність запитів на фінансування 
проектів вимогам щодо їх оформлення, систематизує їх та передає для 
проведення експертизи й конкурсного відбору у відділення НАН 
України. 

До конкурсу не допускаються проекти, надіслані з порушенням 
термінів подання, форми подання та встановлених вимог щодо 
оформлення запиту та інших матеріалів, що подаються. 

9. Організація та проведення експертизи проектів, відбір кращих з 
них покладається на відповідне відділення НАН України. 

Відділення НАН України створює конкурсну комісію на чолі з 
членом бюро відділення, який відповідає за розподілом обов’язків за 
роботу з молоддю. 

Відбір кращих проектів здійснюється за результатами їх наукової 
експертизи. Відділення НАН України визначає та затверджує, за 
поданням своєї конкурсної комісії, експертів по кожному проекту та їх 
кількість. 

10. Експерти готують висновки щодо доцільності фінансування 
розглянутих ними проектів і передають їх до конкурсних комісій 
відповідних відділень НАН України. При підготовці висновків експерти 
керуються критеріями, що встановлюються відповідним рішенням 
Президії НАН України про проведення чергового конкурсу. 

11. Матеріали, що надійшли від експертів, розглядаються 
конкурсними комісіями відділень НАН України. 

Конкурсна комісія обговорює кожен проект з урахуванням 
висновків експертів і проводить відбір кращих проектів у межах 
виділеної відділенню НАН України квоти. Протокол роботи конкурсної 
комісії розглядається на бюро відділення НАН України, яке приймає 
відповідне рішення щодо кращих проектів. Матеріали роботи 
конкурсної комісії щодо відбору кращих проектів зберігаються у 
відповідному відділенні НАН України. 

12. Відділення НАН України у встановлений термін подає до 
Комісії: 

– рішення відділення НАН України щодо представлення кращих 
проектів, визначених з урахуванням виділеної квоти; 

– перелік кращих проектів, із зазначенням по кожному проекту 
його керівника (автора) та обсягу фінансування; 

– експертні висновки по всіх проектах, що розглядалися. 
13. За результатами аналізу та узагальнення проведеної 

відділеннями НАН України роботи щодо визначення кращих проектів 
Комісія має право направляти окремі проекти на додаткове 
рецензування та спільно з відповідним відділенням НАН України 
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повторно розглянути питання про доцільність включення таких проектів 
до переліку проектів – переможців конкурсу. 

 
ІІ. Порядок виконання проектів НДР молодих учених  

НАН України та їх цільового фінансування 
 
14. За підсумками проведеного конкурсу, за поданням Комісії, 

Президія НАН України приймає відповідне рішення, яким 
затверджується список проектів – переможців конкурсу проектів НДР 
молодих учених НАН України. 

15. Фінансування проектів-переможців конкурсу проводиться в 
міру надходження до НАН України бюджетних коштів. 

Зміна обсягів фінансування під час виконання проекту НДР не 
допускається та визначається відповідно до запиту поданого під час 
проведення конкурсу. 

16. Зміна статусу проекту під час його виконання з колективного 
на індивідуальний або з індивідуального на колективний, а також заміна 
автора індивідуального проекту не допускається. 

17. Дострокове припинення виконання проекту або заміна 
керівника колективного проекту здійснюється за рішенням Президії 
НАН України на підставі подання відповідної установи НАН України і 
погодження відповідного відділення НАН України та Комісії у такому 
порядку:  

17.1. В разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше 
виконання керівником (автором) чи виконавцем проекту (звільнення з 
роботи, довгострокове закордонне відрядження, відпустка по догляду за 
дитиною, розпад колективу виконавців проекту, відсутність необхідного 
матеріально-технічного забезпечення, ліквідація наукового підрозділу, в 
якому виконується проект, тощо), відповідна установа НАН України, до 
якої надходять цільові кошти для фінансування проекту, у 10-денний 
термін надсилає до відповідного відділення НАН України: 

– листа із зазначенням причин припинення виконання проекту або 
про зміну керівника проекту чи включення до складу колективу, в разі 
необхідності, нового молодого вченого-виконавця проекту; 

– копію відповідного наказу з кадрового питання; 
– довідку за підписом директора і головного бухгалтера наукової 

установи про обсяг отриманих коштів та їх використання (у випадку 
припинення виконання проекту). 

17.2. Відділення НАН України приймає відповідне рішення та 
інформує про це Комісію, долучаючи матеріали, отримані від установи 
НАН України, відповідно до п.17.1 цього Положення. 

17.3. Комісія готує проект рішення Президії НАН України про 
зміну керівника або припинення фінансування проекту. 

18. У кінці кожного року, в межах терміну виконання проекту, 
звіти авторів індивідуальних та керівників колективних проектів 
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розглядаються на засіданні ученої ради наукової установи НАН України. 
Рішення ученої ради щодо завершення виконання у повному обсязі або 
доцільності подальшого виконання проекту разом із відповідним 
клопотання наукової установи НАН України у встановлений Президією 
НАН України термін надсилаються до відповідного відділення НАН 
України. У разі неподання науковою установою НАН України 
матеріалів щодо продовження фінансування проекту або подання їх 
після встановленого терміну фінансування відповідних проектів 
припиняється. 

18.1. Відділення НАН України у встановлений Президією НАН 
України термін подає до Комісії: 

– у випадку закінчення терміну виконання проектів відповідне 
рішення відділення НАН України про завершення виконання проектів та 
перелік виконаних проектів;  

– у випадку закінчення проміжного етапу виконання проектів 
відповідне рішення відділення НАН України про завершення 
проміжного етапу виконання проектів та доцільність подальшого їх 
виконання (або припинення), а також перелік проектів, які 
рекомендовані для подальшого виконання із зазначенням по кожному 
проекту його керівника (автора) і обсягу подальшого фінансування. 

18.2. Комісія готує проект відповідного рішення Президії НАН 
України про завершення виконання або про продовження фінансування 
проектів. 

19. Наукові установи НАН України, в яких виконуються проекти 
НДР молодих учених, мають забезпечити цільове та у повному обсязі 
використання коштів на фінансування зазначених проектів. 
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