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Про затвердження Положення про 
проведення Конкурсу проектів науково- 
дослідних робіт колективів науковців 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та Національної 
академії наук України

З метою розширення наукової співпраці Академії та Університету, 
підтримки молодих науковців установ НАН України та талановитих 
студентів старших курсів, які мають вагомі наукові результати, 
виходячи з необхідності підвищення ролі та виявлення перспективних 
майбутніх наукових керівних кадрів, а також підтримки наукових 
досліджень, які спрямовані на створення нових технологій, матеріалів, 
іншої наукоємної продукції, Державна організація «Відділення цільової 
підготовки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка при Національній академії наук України» (далі -Д О  «ВЦП 
КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України») постановляє:

1. Затвердити Положення про проведення Конкурсу проектів 
науково-дослідних робіт колективів науковців Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук 
України (далі -  Положення) (додається).

2. Покласти на ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» 
оголошення та проведення конкурсу на фінансування проектів молодих 
науковців установ НАН України та талановитих студентів старших 
курсів для проведення досліджень за пріоритетними напрямами 
розвитку науки після надходження з НАН України відповідних 
бюджетних коштів.

Науково-організаційний ‘супровід проведення конкурсу 
здійснюється Сектором з координації наукових досліджень Науково- 
організаційного відділу (СКНД НОВ) Президії НАН України

Директор 
ДО «ВЦП КНУ
ім. Т.Шевченка при НАН Українш
академік НАН України І
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДО «ВЦП КНУ 

ім. Т.Шевченка при НАН України» 
від 08.10.2018 № 1-18

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Конкурсу проектів науково-дослідних робіт колективів 

науковців Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та Національної академії наук України

Основні положення

1. Цим Положенням визначається процедура конкурсного 
відбору проектів наукових робіт, виконавцями яких є науковці Академії 
та Університету на умовах паритетного представництва для проведення 
досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки, подальшого 
виконання зазначених робіт та управління ними.

2. Метою проведення Конкурсу є забезпечення фінансування 
проектів НДР молодим ученим, які мають вагомі наукові результати, 
підтверджені публікаціями в провідних вітчизняних і закордонних 
фахових виданнях, а також запобігання від’їзду талановитої молоді за 
кордон та створення умов для повернення в Україну молодих науковців, 
що працюють за кордоном; виявлення перспективних майбутніх 
наукових керівних кадрів; заохочення до активної діяльності в наукових 
установах НАН України; підтримки фундаментальних наукових 
досліджень, а також досліджень, які спрямовано на створення нових 
технологій, матеріалів, іншої наукоємної продукції.

3. На Конкурс подаються проекти наукових робіт, згідно з 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.

4. При проведенні конкурсу переваги надаються проектам, до -- 
колективу виконавців яких включено молодих вчених (яких на момент ' 
оголошення конкурсу визначено терміном «молодий вчений» відповідно 
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), 
студентів старших курсів зокрема тих, що виконують дипломні роботи в 
установах Академії та аспірантів.

5. Співкерівниками проекту можуть бути наукові/науково- 
педагогічні працівники або аспіранти, які працюють у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній 
академії наук України на момент подання проекту (на безоплатній 
основі).



6. Витрати за проектом можуть включати оплату праці його 
виконавців у розмірі до 75 % від обсягу фінансування проекту, 
придбання витратних матеріалів. Накладні витрати не можуть 
перевищувати 25% від розміру фінансування.

7. Загальні асигнування на проведення Конкурсу 
встановлюються щорічно, виходячи з реальних можливостей 
державного бюджету на відповідний рік.

8. Строк проведення наукових досліджень за проектом -  два роки.

Порядок проведення конкурсу 
на отримання фінансування проектів НДР

9. Рішення про проведення конкурсу на отримання 
фінансування проектів НДР (далі -  конкурс) приймається ДО «ВЦП 
КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України».

10. СКНД НОВ забезпечує оприлюднення оголошення про 
умови проведення чергового конкурсу на офіційній сторінці НАН 
України. В оголошенні зазначаються терміни проведення конкурсу, 
подання матеріалів та інша необхідна інформація.

11. Для участі в конкурсі виконавець у визначений термін з 
жовтня 2018 р. по листопад 2018 р. подає запит на виконання проекту 
за встановленою формою відповідно до постанови Президії НАН 
України від 13.04.2011 № 111 «Про нову редакцію Порядку формування 
тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в 
Національній академії наук України».

Відповідно до п.п.4 та 6 розпорядження Президії НАН України від 
08.04.2016 №219 «Про першу чергу впровадження в НАН України 
Розподіленої інформаційної технології підтримки науково- 
організаційної діяльності НАН України» формування та друк запитів на 
виконання проектів для участі у конкурсі здійснюється засобами 
розподіленої інформаційної технології підтримки науково- 
організаційної діяльності НАН України (PIT НОД НАН України) з 
використанням цифрових облікових записів у домені nas.gov.ua' (за 
посиланням: http://tema-ndr.nas.gov.ua). Інструкції щодо оформлення 
Запиту на виконання науково-технічного проекту знаходяться за ' 
посиланням: http://inform.icybcluster.org.ua/tinstr/tin.html.

13. Для реєстрації запиту в системі PIT НОД НАН України 
обов’язковою умовою є рекомендація Вченої ради установи НАН 
України про подання роботи на конкурс, оформлена у вигляді витягу з 
протоколу засідання Вченої ради установи НАН України.

14. Виконавець проекту зазначає планові обсяги фінансування 
на 2 роки, але фінансування проекту визначається щорічно на поточний 
рік.

http://tema-ndr.nas.gov.ua
http://inform.icybcluster.org.ua/tinstr/tin.html


15. Заповнені форми запитів подаються до ДО «ВЦП КНУ 
ім. Т. Шевченка при НАН України» в паперовому вигляді у 2-х 
примірниках.

16. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту.
17. ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» 

організовує прийняття запитів та передавання їх до СКНД НОВ для 
перевірки на відповідність вимогам оформлення, систематизування та 
передачі до відділень та секцій НАН України для проведення експертизи 
та конкурсного відбору робіт відповідно до тематики.

18. Організація та проведення експертизи запитів проектів 
покладається на відповідні за тематикою відділення НАН України, 
рейтингування та відбір кращих проектів робіт для фінансування —  на 
секції НАН України, які подають до СКНД НОВ:

-  перелік всіх проектів робіт, із зазначенням їх рейтингу, 
отриманого за результатами конкурсу;

-ріш ення секції НАН України щодо представлення кращих 
проектів робіт;

-  експертні анкети по всіх проектах робіт, що розглядалися.
19. Матеріали, що надійшли від відділень та секцій НАН 

України, передаються до ради ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН 
України» на розгляд та затвердження.

Рада ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» з 
урахуванням експертизи проектів робіт, рейтингу робіт та рішення 
секцій НАН України проводить відбір кращих запитів у межах виділеної 
квоти пропорційно до кількості робіт, поданих до кожної секції НАН 
України. Матеріали роботи Ради щодо відбору кращих запитів 
зберігаються у ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» та 
СКНД НОВ.

20. Протокол роботи Ради ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при 
НАН України» надається до СКНД НОВ для представлення до 
Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково- 
дослідних робіт при НАН України, з метою забезпечення оформлення та 
надання виконавцям робіт, експертних висновків щодо доцільності 
проведення фундаментальних досліджень за темами за рахунок коштів -с 
Державного бюджету України. Термін дії висновку Експертної ради - 
зберігається протягом всього періоду виконання фундаментальної науково- 
дослідної роботи.

21. За підсумками проведеного конкурсу, на підставі рішення 
Ради ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» за поданням 
СКНД НОВ Президія НАН України приймає відповідне рішення, яким 
затверджується перелік проектів переможців конкурсу на фінансування 
проектів за рахунок коштів державного бюджету на відповідний 
фінансовий рік.



22. Оголошення результатів здійснюється на сайті НАН України 
відповідно до затвердженого Президією НАН України переліку проектів 
переможців конкурсу..

23. Переможці конкурсу підписують договір з ДО «ВЦП КНУ 
ім. Т. Шевченка при НАН України» про умови виконання і фінансування 
проекту.

24. Запити на проект, який за результатами конкурсу не 
прийнято до виконання, не повертаються.

25. Джерело фінансування -  кошти ДО «ВЦП КНУ ім. 
Т.Шевченка при НАН України».

Порядок виконання наукових робіт та управління ними

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

27. Зміна строку виконання або заміна керівника у ході її 
виконання без погодження з ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН 
України» не допускається.

28. Наукова установа НАН України несе відповідальність за 
цільове використання фінансування за проектом:

28.1. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше 
виконання керівником чи групою виконавців наукової роботи 
(звільнення з роботи, довгострокове закордонне відрядження, відпустка 
по догляду за дитиною, розпад колективу виконавців проекту, ліквідація 
наукового підрозділу, в якому виконується проект тощо), установа- 
виконавець, у 10-денний термін надсилає до ДО «ВЦП КНУ 
ім. Т. Шевченка при НАН України»:

-  лист-обґрунтування із зазначенням причин припинення виконання 
наукової роботи або пропозицій щодо зміни керівника проекту чи 
включення до складу колективу, в разі необхідності, нового вченого — 
виконавця проекту;

-  довідку за підписом ректора (директора) і головного бухгалтера 
про обсяг отриманих коштів та їх використання (у випадку припинення 
виконання проекту).

28.2. ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» готує ‘ 
проект рішення про зміну керівника або виконавців проекту.

29. До 21 грудня кожного року, в межах строку виконання проекту, 
звіти керівників проектів розглядаються на засіданні вченої ради ДО 
«ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України», на яку запрошуються 
працівники Академії та Університету.

30. ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» у 
встановлений Президією НАН України термін подає до СКНД НОВ:

-  у випадку закінчення терміну виконання проекту відповідне 
рішення вченої ради ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» 
про виконання проекту:



- у  випадку продовження виконання проекту відповідне рішення 
Ради ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» про завершення 
проміжного етапу виконання проекту та пропозиції щодо подальшого 
його виконання.

31. ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» має 
забезпечити цільове та ефективне використання коштів на фінансування 
зазначених проектів.

32. Оцінка отриманих результатів та приймання завершених 
наукових робіт здійснюється відповідно до постанови Президії НАН 
України від 13.04.2011 № 111 «Про нову редакцію Порядку формування 
тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в 
Національній академії наук України» на підставі заключного звіту про 
виконання наукової роботи, акту здачі-приймання робіт та протоколу 
приймання та оцінки наукової роботи.


