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ОГОЛОШЕННЯ  
про проведення конкурсного відбору проєктів прикладних досліджень з 

розроблення наукових засад створення та підтримки Національного 
порталу міжнародного науково-технічного співробітництва, виконання 
яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету 

 

 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) оголошує конкурсний 

відбір проєктів прикладних досліджень з розроблення наукових засад 

створення та підтримки Національного порталу міжнародного науково-

технічного співробітництва, виконання яких розпочнеться у 2022 році за 

рахунок коштів державного бюджету, (далі – Конкурс).  

Метою проведення Конкурсу є відбір проєктів прикладних досліджень з 

розроблення наукових засад створення та підтримки Національного порталу 

міжнародного науково-технічного співробітництва, виконавцями яких є наукові 

установи, що належать до сфери управління МОН, для забезпечення основної 

діяльності Міністерства.  

Організатором Конкурсу є Міністерство освіти і науки України. 

 

1. Тематика Конкурсу 

 

На Конкурс подаються проєкти прикладних наукових досліджень з 

розроблення наукових засад створення та підтримки Національного порталу 

міжнародного науково-технічного співробітництва як інструменту формування 

та реалізації державної політики у сферах освіти і науки (далі – проєкти) згідно 

з пунктом "3. Правові проблеми формування і розвитку систем міжнародної та 

регіональної (субрегіональної) безпеки, міжнародного співробітництва у цій 

сфері та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародного 

права, законодавством ЄС і стандартами НАТО в галузі безпеки" Тематики 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 

Міністерства освіти і науки на 2022 - 2026 роки, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109-22. 

 

2. Умови та місце проведення Конкурсу 

 

Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення 

конкурсного відбору та фінансування проєктів прикладних досліджень з 

розроблення наукових засад державної політики у сферах освіти і науки, 

виконавцями яких є наукові установи, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.02.2022 № 195 (зі змінами) та Порядку 

проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що 

плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. 

№ 739. 
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На Конкурс проєкти подаються у формі заявки на участь у конкурсі (далі 

– заявка), заповненої учасником Конкурсу.  

Учасникам конкурсу при формуванні та поданні заявок на участь у 

Конкурсі керуватися Загальними вимогами до структури та функціонування 

Національного порталу міжнародного науково-технічного співробітництва 

(далі – Загальні вимоги). 

Зразок форми заявки на участь у Конкурсі, рекомендації щодо її 

заповнення та Загальні вимоги додаються до цього Оголошення. 

Критерії конкурсного відбору 

Конкурсний відбір проєктів здійснюється за результатами наукової і 

науково-технічної експертизи за такими критеріями: 

відповідності завдань потребам формування та реалізації державної 

політики у сферах освіти і науки; 

наукової новизни запропонованих рішень, методів та засобів 

досліджень; 

обґрунтованості очікуваних наукових та науково-прикладних 

результатів, їх конкурентоспроможності та практичної цінності; 

наявності необхідного кадрового забезпечення і матеріально-технічної 

бази для якісного виконання мети і завдань проєкту; 

обґрунтованості обсягу фінансування проєкту, збалансованості 

структури фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань. 

Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не приймаються. 

Тривалість проєкту – до 24 місяців, початок – липень 2022 року.  

Учасником Конкурсу вважається підприємство, установа або організація, 

яким (якою) подано хоча б одну Заявку на участь у Конкурсі (далі – учасник 

Конкурсу). 

Документи, що подаються учасниками Конкурсу: 

1) Заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами 

наукового керівника проєкту та його авторів, керівника учасника Конкурсу та 

його печаткою (у разі наявності). Подання ксерокопій Заявки не допускається; 

2) оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у 

форматах  *.doc  та *.pdf); 

3) супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником 

на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника 

учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності); 

4) лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника 

учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності), в якому учасник 

Конкурсу підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки учасника 

Конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, 

технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.  

Заміна та перегляд поданих для участі у Конкурсі документів не 

допускаються. 
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Учасник конкурсу може відкликати заявку до закінчення кінцевого 

строку подання заявок шляхом надсилання відповідного листа на адресу 

організатора Конкурсу. 

 

Підстави для відхилення заявки за формальними ознаками за 

результатами попереднього розгляду: 

невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що 

встановлена організатором конкурсу;  

подання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі або 

таких, що не відповідають встановленим цим Оголошенням вимогам; 

наведення у поданих учасником конкурсу документах недостовірних 

відомостей.  

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення 

наукової і науково-технічної експертизи не передаються. 

 

Документи для участі в Конкурсі надсилаються поштою на адресу:  

Міністерство освіти і науки України 

директорат науки та інновацій 

бульвар Тараса Шевченка, 16 

м. Київ, 01601. 

Документи для участі в Конкурсі можна також залишити в поштовій 

скриньці на першому поверсі приміщення МОН за адресою: бульвар Тараса 

Шевченка, 16, м. Київ. 

 

Кінцевий строк приймання документів для участі в Конкурсі  

до 17 год.  07 червня  2022 року.  

Телефони для довідок з питань Конкурсу: (044) 287-8254, (044) 287-8200, 

електронні адреси для листування: borovich@mon.gov.ua; 

maksimova@mon.gov.ua. 

Документи учасника Конкурсу, що надійшли після зазначеного в цьому 

Оголошенні кінцевого строку, не розглядатимуться. 

 

3. Вимоги до учасників Конкурсу 

 

У Конкурсі можуть брати участь наукові установи, що належать до сфери 

управління МОН.  

Основним місцем роботи наукового керівника проєкту має бути 

організація (підприємство, установа), яка подає Заявку на участь у Конкурсі. 

Одна й та сама особа може бути науковим керівником тільки одного 

проєкту, що подається на Конкурс.  

У разі подання двох або більше заявок на участь у Конкурсі, де науковим 

керівником є одна й та сама особа, до розгляду приймається заявка, що 

надійшла першою. 

 

 

mailto:borovich@mon.gov.ua
mailto:maksimova@mon.gov.ua
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4. Відомості про строки розгляду заявок і підбиття результатів конкурсу 

 

Розгляд заявок з урахуванням їх відповідності критеріям, визначеним у 

цьому Оголошенні, та результатів наукової і науково-технічної експертизи 

здійснюється на засіданні Конкурсної комісії. 

За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо 

переліку прикладних наукових досліджень, рекомендованих Конкурсною 

комісією до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх 

виконавців із зазначенням розподілу коштів на відповідні роки виконання у 

межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених на 

зазначені цілі. 

Протокольне рішення конкурсної комісії береться організатором 

конкурсу (МОН) за основу під час затвердження результатів конкурсу наказом 

МОН. 

МОН оприлюднює наказ про затвердження результатів конкурсу на 

своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж через десять календарних днів 

після його прийняття. 

 

5.  Основні відомості щодо порядку виконання за рахунок коштів 

державного бюджету визначених за результатами конкурсу проєктів 

прикладних досліджень 

 

Проєкти, що пройшли конкурс, включаються до тематичного плану робіт 

та розробок, які виконує наукова установа за рахунок коштів державного 

бюджету, на відповідний фінансовий рік. З переможцями конкурсу може також 

бути укладено відповідний договір на виконання досліджень чи робіт. 

Прогнозний обсяг видатків державного бюджету на 2022 рік для 

фінансування прикладних наукових досліджень, що будуть відібрані за 

результатами Конкурсу, становить 3 000,00 тис. грн. 

 

6. Організація Конкурсу 

 

Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює директорат 

науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, а саме: одержання, 

реєстрація та попередній розгляд Заявок, поданих учасниками Конкурсу; 

забезпечення проведення первинної наукової і науково-технічної експертизи 

конкурсних Заявок.  

 

 

 

Генеральний директор 

директорату науки та інновацій                                                    Ігор ТАРАНОВ 


