
Про проведення конкурсного 
відбору проектів наукових 
досліджень і розробок

На виконання наказу МОН України від 29.09.2021 №1028 «Про 
проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок», а 
також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, 
практичної цінності прикладних досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що будуть фінансуватись за рахунок 
державного бюджету починаючи з 2022 року

НАКАЗУЮ :

1. Деканам факультетів, відповідальним виконавцям з наукової роботи 
факультетів:

1) Здійснити формування тематики фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок згідно 
із Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 
розпорядження КМУ від ЗО серпня 2017 року. № 600-р «Деякі питання 
розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової 
техніки» та враховуючи актуальні напрями у сфері розвитку науки та 
суспільного життя, для подання на конкурс робіт, виконання та фінансування 
яких планується з 2022 року (далі-Конкурс).

2) При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, що мають 
особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної 
безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а 
також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання 
в соціальній сфері, виробництві та навчальному процесі.

2. Керівникам проектів: 1) ввести запити до єдиної інформаційної системи 
«Наука в університетах» за посиланням: kis.rit.org.ua до 04 листопада 2021 року, 
відповідно до вимог інформаційної системи та рекомендацій МОН України 
(довідкова інформація знаходиться на сайті НАУ в розділі «Наука»/



«Конкурсний відбір дослідницьких проектів (2021)»); 2) підготувати та надати 
завідувачу відділом супроводу науково-технічних робіт НДЧ НАУ Ільченку В.М. 
до 05 листопада 2021 року наступний пакет документів: згода основних 
виконавців - роздрукований оригінал з підписами; інформація до проекту - 
роздрукований оригінал з підписами і печаткою; кошторис - роздрукований 
оригінал з підписами і печаткою; довідка з бухгалтерії про виконання 
госпдоговірних робіт або грантів (якщо такі були за останні 5 років) - 
роздрукований оригінал з підписами і печаткою; листи підтримки -  оригінали.

3. Завідувачу відділом супроводу науково-технічних робіт НДЧ НАУ 
Ільченку В.М. забезпечити: 1) методичну та технічну допомогу керівникам 
проектів щодо введення запитів до єдиної інформаційної системи «Наука в 
університетах», 2) введення та при необхідності редагування проектів, що 
пройшли перший етап Конкурсу, а також відповідних експертних висновків 
щодо запитів до основної частини єдиної інформаційної системи «Наука в 
університетах» за посиланням: mon.rit.org.ua; сформувати та надати 
відповідний пакет документів, передбачених наказом М ОН України № 1028 від 
29.09.2021, до Директорату науки МОН України, термін виконання ,т 

18 листопада 2021 року.
4. Завідувачу відділом науково-методичного забезпечення діяльності 

НДЧ НАУ Войтенко С.Д. забезпечити методичну допомогу керівникам 
проектів щодо формування фінансової складової частини запитів та 
відповідних фінансових довідок.

5. Секретарю науково-технічної ради Ільченку В.М. організувати засідання 
НТР щодо розгляду поданих проектів та визначення проектів, що пройшли 
перший етап Конкурсу, для подальшого їхнього проходження в МОН України, 
не пізніше 18 листопада 2021 року.

6. Проректору з наукової роботи забезпечити проведення експертизи 
введених до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» проектів на 
основі створеної експертної ради, із залученням внутрішніх та зовнішніх 
експертів до 12 листопада 2021 року.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науко: 
роботи Романенка Є.О.

Ректор Максим ЛУЦЬКИМ
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