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2) вiдnовiдно до Закону Укра'iни «Про наукову i науково-техн1чну
експертизу» проведения первинноУ науковоУ i науково-технiчноi' експертизи 
заявок, поданих на участь у Конкурсi; 

3) оnриmоднення на офiцiйному вебсайтi Мiнiстерства освiти i науки
Украши: 

Оголошення про проведення конкурсного вiдбору науково-технiчних 
( експерименталъних) розробок за державним замовленням, виконання яких 
розnочнеться у 2023 роцi за рахунок коштiв державного бюджету; 

зразка форми заявки на участь у Конкурсi та рекомендацiй щодо П 
заповнення. 

5. Контроль за виконанням цьоrо наказу покласти на заступника
Мiнiстра з питань европейсько1 iнтеграцii Шкуратова О . 

Т. в. о. Мiнiстра Олександр КОСТЮЧЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнkтерства освjти i науки Украi'ни 
,/0 ,,,/✓ 2022 року № ,ltlt}� 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведения конкурсного вiдбору науково-технiчних 

(експериментальних) розробок за державним замовленням, 
виконання яких розпочнеться у 2023 роцi за рахувок коштiв державного 

б10джету 

Мiнiстерство освiти j науки Укра1ни оголошуе конкурсний вiдбiр науково
технiчних ( експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання 
яких розпочнеться у 2023 роцi за рахунок коштiв державного бюджету (далi -
Конкурс). 

Метою проведения Конкурсу е формування пропозицiй щодо державного 
замовлення на науково-технiчнi ( експериментальнi) розробки та науково
технiчну продукцiю вiдповiдно до статей 42, 48, 57, 58 Закону Украi'ни «Про 

. . . . 

наукову 1 науково-техючну д�яльюсть». 
Органiзатором Конкурсу е Мiнiстерство освiти i науки Украi:ни. 

1. Тематика Конкурсу
На Конкурс подаються науково-технiчнi ( експериментальнi) розробки 

(далi - науково-технiчнi розробки) за прiоритетними напрямами розвитку науки 
i технiки, визначеними пунктами 2-6 статтi 3 Закону Украi·ни «Про прiоритетнi 

. . напрями розвитку науки 1 техюки», а саме: 
iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологi"i; 
енергетика та енергоефективнiстъ; 
рацюнальне природокористування; 
науки про життя, нов� технологi1 профiлактики та шкування 

найпоширенiших захворювань; 
. . . 

нов1 речовини 1 матер1али. 

2. Умови та мiсце проведения :Конкурсу
Конкурс проводиться вiдповiдно до Порядку проведения конкурсного 

вiдбору наукових, науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за 
рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра:iни вiд 12 вересня 2018 р .  № 739 (далi - Порядок), та Положения 
про проведения Мiнiстерством освiти i науки Укра1ни конкурсного вiдбору 
науково-технiчних ( експериментальних) розробок за державним замовленням, 
затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра1ни вiд 09.02.2017 
№ 192, заресстрованим у Мiнiстерствi юстицй Укра1ни 1 О березня 2017 р. за 
№ 339/30207 (далi - Положения). 

На Конкурс науково-технiчнi розробки подаються у формi заявки на 
участь у конкурсi науково-технiчних розробок за державним замовленням 
(далi - заявка), заповнено'i учасником Конкурсу. 



 

2 

Зразок форми заявки на участь у Конкурсi та рекомендацн щодо й 
заповнення додаються до цього Оголошення. 

Критерй конкурсного вiдбору 
Конкурсний вiдбiр науково-техн1чних розробок здiйснюсrься за 

результатами науково1 i науково-технiчно"i експертизи за такими критерiями: 
спрямованiсть на отримання науково-технiчного (прикладного) результату, 

доведеного до стадi"i практичного використання; 
вiдповiднiсть запланованого науково-технiчного (прикладного) результату 

прiоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економiки, 
суспiльства, змiцнення нацiоналъно1 безпеки на основi використання наукових 
та науково-технiчних досягнень, у тому числi шляхом розроблення технологiй 
подвiйного призначення. 

Актуальнiсть, спрямованiсть на задоволення прiоритетних державних 
потреб науково-технiчно1 розробки мають бути пiдтвердженi не менше нiж 

двома листами пiдтримки вiд м1юстерств, iнших центральних органiв 
виконавчоУ влади, пiдпрш::мств, установ, орrанiзац.iй, у тому числi тих, якi € 
потенцiйними виробниками та/або споживачами науково-технiчно1 продукцil, 
що буде створена як результат науково-технiчно1 розробки, а також провiдних 
науковцiв (далi - листи пiдтримки). 

Заявки, що мiстять державну таемницю, до розгляду не приймаються. 
Строк виконання науково-технiчних розробок - до двох рокiв, починаючи 

з 2023 року. 

Учасником Конкурсу вважасться пiдприсмство, установа або органiзацiя, 
яким (якаю) подано хоча 6 одну Заявку на участь у Конкурсi (далi - учасник 
Конкурсу). 

Учасники Конкурсу подають такi документи: 
1) Заявка (три оригiнальних примiрники), засвщчена шдписами

 наукового керiвника науково-технiчно1 розробки та Гi авторiв, кер1вника 
учасника Конкурсу та його печаткою (у разi наявностi). 

Подання ксерокопiй Заявки не допускаЕ:ться; 
2) листи пiдтримки ( один примiрник - оригiнал, два прим1рники -

ксерокопii"); 
3) оптичний носш, я.кий мiстить Заявку в електронному виглядi (у

форматах * .doc та * .pdf) та скан-копi·i листiв пjдтримки (у форматi * .pdf); 
4) супровiдний лист iз перелiком матерiалiв, що подаються учасником

на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвiдчений пщписом кершника 
учасника Конкурсу та його печаткою (у разi наявностi); 

5) лист на бланку учасника Конкурсу, засвiдчений пiдписом керiвника
учасника Конкурсу та йога печаткою (у разi наявностi), в якому учасник 
Конкурсу пiдтверджуе вiдсутнiсть пiдстав для вiдхилення заявки учасника 
Конкурсу вiдповiдно до пункту 5 критерйв оцiнки допустимостi державноi· 
допомоги суб'Е:ктам господарювання на проведення наукових досшджень, 
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технiчний розвиток та iнновацiйну дiяльнiстъ, затверджених постановою 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 7 лютого 2018 р. № 118. 

Документи подаються у картоннiй папцi з позначкою «Конкурс науково
технiчних розробок за державним замовленням», на титульнiй сторiнцi яко1 
вказуються прiоритетний напрям розвитку науки i технiки, назва науково
технiч1ю1 розробки, найме.нування учасника Конкурсу, прiзвище, iм'я та по 
батьковi наукового керiвника. 

Замiна та перегляд поданих для участi у Конкурсi документiв не 
допускаються. 

Учасник конкурсу може вiдкликати заявку до закiнчення кiнцевого строку 
подання заявок шляхом надсилання вiдповiдного листа на адресу органiзатора 
Конкурсу. 

Пiдстави для вiдхилення заявки за формальними ознаками за 
результатами попереднього розгляду: 

 невiдповiднiсть форми подано"i учасником конкурсу заявки формi, що 

 

встановлена оргаюзатором конкурсу; 
подання учасником конкурсу пакета документiв не в повному обсязi або 

таких, що не вiдповiдають встановленим цим Оголошенням вимогам; 
наведения у поданих учасником конкурсу документах недостов1рних 

вiдомостей. 
Заявки, вiдхиленi за результатами попереднього розгляду, для проведения 

науково1 i науково-технiчно"i експертизи не передаються . 

Документи для участi в Конкурсi надсилаються поштою на адресу: 
Мiнiстерство освiти i науки Укра1ни, директорат науки та iнновацiй, 
проспект Перемоги, 10, м. КиУв. 
Документи для участi в Конкурсi можна також залишити в поштовiй скриньцi 
бiля служби охорони МОН за адресою: проспект Перемоги, 10, м. Ки1в . 

Кiнцевий строк приймання документiв для участi в Конкурсi 
до 15 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року. 

Телефони для довiдок з питань Конкурсу: 
(044) 287-82-30, (044) 287-82-66, (044) 287-89-23; (044) 287-89-17;
електронна адреса для листування: konkurs_dz@mon.gov.ua

Документи учасника Конкурсу, що надiйшли пiсля зазначеноrо в цьому 
Оголошеннi кiнцевого строку, не розглядаються. 

Важ:ливо: 

У зв 'язку з военним станом допускаеться подання учасником конкурсу 
зазначених документiв в електронному виглядi на вiдповiдну електронну пошту: 

1) Заявка в електронному виглядi (у форматах * .doc та * .pdf);

2) скан-копi1· листiв пiдтримки (у форматi * .pdf);
3) скан-копiя. супровiдного листа з датою та вихiдним номером iз

перелiком матерiалiв, що подаютъся учасником на Конкурс, на бланку учасника 
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Конкурсу, засвiдчений пiдписом керiвника учасника Конкурсу та йоrо печаткою 
(у разi наявностi); 

4) скан-копiя листа (у форматi * .pdf) на бланку учасника Конкурсу,
засвiдченого пiдписом керiвника учасника Конкурсу та йога печаткою (у разi 
наявностi), в якому учасник Конкурсу пiдтверджуе: вiдсутнiсть пiдстав для 
вiдхилення заявки учасника Конкурсу вiдповiдно до пункту 5 критерii"в оцiнки 
допустимостi державно1· допомоги суб 'е:ктам господарювання на проведения 
наукових дослiджень, технiчний розвиток та iнновацiйну дiяльнiсть, 
затверджених по становою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 7 лютого 2018 року № 
118. 

Yci перелiченi документи надсилаються в одному листi одноразово iз 
вiдповiдною назвою листа до 15 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року на вiдповiдну 
електронну пошту: 

klesova@mon.gov.ua (iнформацiйнi та комунir<ацiйнi технологii"); 

 olinevych@mon.gov.ua (енергетика та енергоефективнiсть); 

t:ishura@mon.gov. ua (рацi оналъне природокористування); 

 

olena.rnekhanik@mon.gov.ua (науки про життя, ноВI технологй 
профiлактики та лiкування найпоширенiших захворювань); 

a_zaiets@mon.gov.ua (новi речовини i матерiали). 

Документи, якi надiйшли в електронному виглядi, розrлядаються 

тiльки у разi ix надходження в паперовому виглядi. 

3. Вимоги до учасниtсiв Конкурсу

У Конкурсi можуть брати участь пiдприемства, установи i орrанiзацй 
незалежно вiд форм власностi, що мають в наявностi працiвникiв вiдповiдно'i 
квалiфiкацil, обладнання та матерiально-технiчну базу у цiй сферi. 

Основним мiсцем роботи наукового керiвника науково-технiчно'i розробки 
мае бути органiзацiя (пiдприемство, установа), яка подае Заявку на участь у 
Конкурсi. 

Одна й та сама особа може бути науковим керiвником тiльки однiе"i 
науково-технiчно1 розробки, що подаеться на Конкурс. У разi подання двох або 
бiльше заявок на участь у Конкурсi, де науковим керiвником с одна й та сама 
особа, до розгляду приймаеться заявка, що надiйшла першою. 

4. Вiдомостi про строки розrляду заявок i пiдбиття результатiв конкурсу

Вiдповiдно до роздiлу IV Положения:
науково-експертне забезпечення Конкурсу здiйснюють Науково-технiчна 

рада Мiнiстерства освiти i науки Укра1·ни з питань формування та виконання 
державного замовлення на науково-технiчну продукцiю (далi - Рада) та секцi:i 
Ради за прiоритетними напрямами розвитку науки i технiки (далi - Секцi1); 

розгляд Заявок з урахуванням результатiв i·x науково·i i науково-технiчноi· 
експертизи здiйснюе:ться на засiданнях Секцiй Ради за кожним прiоритетним 
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напрямом розвитку науки техюки окремо . За результатами розгляду
складаетъся протокол з пропозицiями щодо перелiку науково-технiчних
розробок, рекомендованих Секцiею для фiнансуваНRя, та орiентовного обсягу
фiнансування кожно·i розробки; 

формування пропозицiй щодо державного замовлення на науково-технiчнi
( експериментальнi) розробки та науково-технiчну продукцiю у виглядi перелiку
найважливiших науково-технiчних ( експериментальних) розробок iз
зазначенням орiЕ:нтовного обсягу фiнансування кожно"i розробки в розрiзi рокiв
виконання здiйснюеться на засiданнi Ради; 

рiшення Ради вводиться в дiю наказом Мiнiстерства освiти i науки
Украrnи; зазначений наказ е пiдставою для пiдготовки проекту акта Кабiнету
Мiнiстрiв Укра1ни вiдповiдно до статгi 57 Закону Укра"iни «Про наукову i
науково-технiчну дiяльнiсть».

5. Основнi вiдомостi щодо порядку виконання за рахунок коштiв

 державного бюджету визначених за результатами конкурсу науково-

 

технiчних розробок 
Пiсля затвердження урядовим рiшенням перелiку найважливiших

науково-технiчних (експериментальних) розробок за державним замовленням
укладення договорiв з виконавцями науково-технi1Ших розробок, визначених
ттереможцями за результатами Конкурсу, здiйснюеться без проведення процедур
публiчних закупiвель вiдповiдно до пункту 3 Порядку та розпочнеться не
пiзнiше III кварталу 2023 року. 

Розрахунки за договором здiйснюються шляхом nроведення попередньо"i
оплати в межах наявних бюджетних коштiв. Попередня оплата надаетъся
вiдповiдно до пункту 15 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 22 липня
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територi"i iз значним поширенням гостроi:
респiраторно:i хвороби COVID-19, спричинено1 коронавiрусом SARS-CoV-2» . 

Прогнозний обсяг видаткiв державного бюджету на 2023 рiк для
фiнансування науково-технiчних розробок, що будуть вiдiбранi за результатами
Конкурсу, становить 9,5 млн. грн.

6. Органiзацiя Конкурсу
Органiзацiйне забезпечення проведения Конкурсу здrnснюе директорат

науки та iнновацiй Мiнiстерства освiти i науки Украiни, а саме: одержання,
реестрацiя та попереднiй розгляд Заявок, поданих учасниками Конкурсу;
забезпечення проведения первинноi: науково·i i науково-технiчно·i експертизи
конкурсних Заявок.

Генеральний директор 
директорату науки та iнновацiй (?� �--<="Irop ТАРАНОВ


