
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  13.07.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    215    . 

 

 

Про виконання пріоритетних  

для держави наукових досліджень  

і науково-технічних (експериментальних) 

розробок за бюджетною програмою  

КПКВК 6541230 

 

 

 

Відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України                                 

за результатами розгляду звіту про огляд витрат у сфері наукової                               

і науково-технічної діяльності наукових установ НАН України за період 

2017-2019 років (пункт 2 питання 6 протокол № 1 від 12.01.2022) 

постановою Президії НАН України від 26.01.2022 № 39 «Про заходи                    

з реалізації рекомендацій за результатом проведеного огляду витрат 

державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

наукових установ НАН України» запроваджено низку заходів, зокрема 

щодо удосконалення системи розподілу бюджетного фінансування                        

за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових 

досліджень» (КПКВК 6541230).  

Постановою Президії НАН України від 13.07.2022 № 214             

внесено зміни до Порядку конкурсного відбору наукових і науково-

технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою              

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень», 

затвердженого постановою Президії НАН України від 03.07.2019 № 196, 

які передбачають: 

 нові організаційні засади і умови проведення конкурсу наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок                               

за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних 

для держави наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 6541230 

серед підрозділів, що віднесені за результатами оцінювання 

ефективності діяльності до категорії А; 
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 суттєве збільшення частки прикладних досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості робіт                     

за згаданим напрямом бюджетної програми КПКВК 6541230 відповідно 

до визначених пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень              

і науково-технічних розробок. 

Також триває робота з удосконалення Методики оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ НАН України, затвердженої 

постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75.  

У зв’язку із введенням воєнного стану в державі НАН України 

переглянула свої першочергові завдання на найближчий період 

(постанова Загальних зборів Національної академії наук України                          

від 15.06.2022 № 1 «Щодо Звіту про діяльність НАН України                                    

у 2021 році, її діяльність у першому півріччі 2022 року та основних 

завдань наступного періоду»). При цьому їх реалізація потребує 

концентрації фінансових ресурсів на найважливіших напрямах 

досліджень Академії й відповідного коригування пріоритетності 

видатків державного бюджету, насамперед за бюджетною програмою 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 

6541230). 

Зважаючи на необхідність оперативного вирішення нагальних 

державних питань в умовах воєнного стану та з метою реалізації 

першочергових завдань НАН України, визначених постановою 

Загальних зборів від 15.06.2022 № 1 «Щодо Звіту про діяльність НАН 

України                     у 2021 році, її діяльність у першому півріччі 2022 

року та основних завдань наступного періоду», Президія НАН України 

постановляє: 

1. Припинити з 2023 року фінансування за рахунок бюджетної 

програми КПКВК 6541230 наукових і науково-технічних робіт, перелік 

яких затверджено додатком 6 до постанови Президії НАН України                     

від 22.12.2021 № 419 (в редакції постанови Президії НАН України                           

від 06.04.2022 № 103)  з метою їх перегляду та актуалізації до нових 

умов, що склалися. 

Відділенням НАН України наприкінці 2022 року розглянути                  

звіти про виконання етапів зазначених робіт, запланованих на 2022 рік,                    

і підготувати пропозиції щодо доцільності подальшого фінансування 

цих робіт за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна 

діяльність наукових установ Національної академії наук України» за 

КПКВК 6541030 (загальний або спеціальний фонд) або інших джерел. 

2. Установам НАН України, що виконують у 2022 році наукові              

і науково-технічні роботи за напрямом використання бюджетних коштів 

«Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 

6541230: 
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 з урахуванням пункту 1 цієї постанови спільно з відповідними 

відділеннями НАН України провести коригування технічних завдань на 

виконання зазначених робіт; 

 поінформувати про внесені зміни до наукових і науково-

технічних робіт Український інститут науково-технічної та економічної 

інформації (УкрІНТЕІ), внести зміни до реєстраційних карток                                   

та забезпечити внесення відповідних відомостей до Розподіленої 

інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності 

НАН України (РІТ НОД НАН України). 

3. Провести конкурс наукових і науково-технічних робіт                               

на 2023-2024 роки за напрямом використання бюджетних коштів 

«Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 

6541230 відповідно до Порядку конкурсного відбору наукових і 

науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень», 

затвердженого постановою Президії НАН України від 03.07.2019 № 196 

(зі змінами). 

4. Вважати за доцільне при проведенні конкурсного відбору 

наукових і науково-технічних робіт на 2023-2024 роки за напрямом 

використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок» бюджетної програми КПКВК 6541230 надавати перевагу 

роботам, які спрямовані на: 

 отримання нових результатів у різних галузях науки, які не 

мають аналогів у світі; 

 розв’язання безпосередніх проблем національної безпеки 

України; 

 відновлення та розвиток у повоєнний час стратегічних галузей 

промисловості України з використанням новітніх технологій; 

 забезпечення пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, 

реалізація яких є необхідною у воєнний і повоєнний періоди. 

5. Відділенням НАН України з урахуванням п.4 цієї постанови 

подати до науково-координаційних рад (далі – НКР) секцій НАН 

України: 

 до 15 серпня 2022 року пропозиції щодо конкретних 

пріоритетних напрямів наукових і науково-технічних робіт, за якими має 

проводитися конкурс на 2023-2024 роки, інших умов конкурсного 

відбору; 

 у тижневий строк після затвердження цих пріоритетних 

напрямів пропозиції щодо членів конкурсних комісій за кожним 

напрямом конкурсу окремо. 

6. Секціям НАН України: 
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 до 1 вересня 2022 року за поданням НКР секцій НАН України 

визначити пріоритетні напрями наукових і науково-технічних робіт,                     

за якими має проводиться конкурс на 2023-2024 роки за напрямом 

«Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 

6541230, й оголосити проведення зазначеного конкурсу; 

 до 15 вересня 2022 року за поданням НКР секцій НАН України 

забезпечити створення конкурсних комісій для проведення конкурсу 

наукових і науково-технічних робіт за кожним з визначених 

пріоритетних напрямів; 

 до 1 листопада 2022 року подати на затвердження Президії НАН 

України результати конкурсного відбору наукових і науково-технічних 

робіт за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка 

пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 6541230. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 

 


