
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
21.09.2022 м. київ N0 280

Про внесення змін до Порядку 
конкурсного відбору наукових і науково- 
технічних робіт для фінансування за 
бюджетною програмою КПКВК 6541230 
«Підтримка розвитку пріоритетних 
напрямів наукових досліджень»

З метою посилення підтримки робіт, спрямованих на наукове 
забезпечення вирішення актуальних загальнодержавних проблем, 
Президія Національної академії наук України постановляє:

1. Внести такі зміни до Порядку конкурсного відбору наукових 
і науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою 
КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових 
досліджень», затвердженого постановою Президії Національної академії 
наук України від 13.07.2022 № 214:

1.1. Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 викласти 
в редакції:

«- оголошення та організація проведення конкурсу;».
1.2. Пункт 2.2 розділу 2 викласти в редакції:
«2.2. Оголошення та організація проведення конкурсу.
Конкурс на проведення наукових і науково-технічних робіт 

оголошується Президією НАН України. При цьому Президія 
ПАН України затверджує пріоритетні напрями наукових і науково- 
технічних робіт, за якими проводитиметься конкурс, визначає окремі 
вимоги щодо проведення конкурсу та доручає Науково-організаційному 
відділу Президії НАН України оприлюднити оголошення про конкурс, 
розмістивши його на веб-сайті НАН України не пізніше, ніж за ЗО днів 
до закінчення терміну подачі заявок.
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Пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових і науково- 
технічних робіт, за якими проводитиметься черговий конкурс (далі -  
пріоритетні напрями), вносяться на розгляд Президії НАН України 
секціями НАН України за поданням науково-координаційних рад 
секцій НАН України, підготовленим з урахуванням думки відповідних 
відділень НАН України.

Конкурс проводиться конкурсними комісіями за пріоритетними 
напрямами (далі -  конкурсні комісії), що створюються секціями 
НАН України за поданням науково-координаційних рад секцій 
НАН України.^ та з урахуванням пропозицій відділень НАН України. 
При формуванні складу конкурсних комісій має забезпечуватися 
уникнення конфлікту інтересів, зокрема члени комісії за певним 
пріоритетним напрямом не мають права бути виконавцями робіт, 
що подаватимуться на конкурс за цим напрямом. До складу комісій 
мають входити не менше 50% фахівців, які не працюють в НАН 
України.

Склади конкурсних комісій затверджуються головами відповідних 
секцій НАН України, а уникнення конфлікту інтересів забезпечується 
головами конкурсних комісій.

Положення про конкурсну комісію, в якому визначаються порядок 
її роботи, орієнтовні критерії, які піддаються кількісній та якісній 
оцінкам і якими мають користуватися члени конкурсної комісії 
та експерти, затверджується окремим рішенням Президії 
НАН України.».

1.3. Розділ 2 доповнити пунктом 2.8 такого змісту:
«2.8. З метою оперативного вирішення актуальних завдань 

підвищення обороноздатності України Президія НАН України щорічно 
оголошує загальноакадемічний конкурс на проведення наукових і 
науково-технічних робіт за Цільовою науково-технічною програмою 
оборонних досліджень НАН України.

При цьому конкурсний відбір наукових досліджень і науково- 
технічних (експериментальних) розробок здійснюється згідно з 
Положенням про порядок конкурсного відбору та виконання установами 
НАН України робіт за Цільовою науково-технічною програмою 
оборонних досліджень НАН України на 2020-2024 роки, затвердженим 
постановою Президії НАН України від 04.12.2019 № 297
«Про результати виконання цільової науково-технічної програми
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НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 
обороноздатності і безпеки держави». Пріоритетні напрями цього 
конкурсу щорічно визначаються підрозділами Міністерства оборони 
України, які разом з підприємствами оборонно-промислового комплексу 
України -  потенційними споживачами науково-технічної продукції 
здійснюють зовнішню експертизу запитів.».

1.4. У розділі 5 цифри «2» і «З» замінити цифрами «З» і «4» 
відповідно.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково- 
організаційний відділ Президії НАН України.

Анатолій ЗАГО РО ДИ Ш

В.о.головного вченого секрета' '  
Національної академії наук Укрс 

академік НАН України


