
Проректорам з наукової роботи
закладів вищої освіти та
директорам наукових установ, що
належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України

Про подання на конкурс проєктів досліджень
та/або розробок молодих вчених у 2022 році 

З метою забезпечення належного рівня організації та проведення 
конкурсного відбору у 2022 році проєктів фундаментальних наукових досліджень, 
прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 
розробок (далі – проєкти досліджень та/або розробок) молодих вчених, які 
працюють (навчаються) у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) та наукових установах 
(далі – НУ), що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України 
(далі – МОН), виконання яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету, оголошеного наказом Міністерства освіти 
і науки України від 09.11.2022 № 996 (далі – Конкурс), повідомляємо.

Проєкти досліджень та/або розробок оформляються за зразком, наведеним у 
додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України 
Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 
які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що 
належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень 
і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління 
ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 
№ 1287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 р. за № 
15/28145 (із змінами) (далі - Положення).

При поданні документів на Конкурс до кожного проєкту оформлюється згода 
всіх основних виконавців (авторів) на участь у виконанні проєкту дослідження або 
розробки за формою, що додається до цього листа.

Проєкти досліджень та/або розробок, які оформлені в спеціалізованій 
інформаційній системі (далі - Система), необхідно подавати на Конкурс із 
врахуванням наступного:

керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) 
працівник, який працює (навчається) у закладі вищої освіти, науковій установі та 
на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:
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кандидат наук, віком до 35 років включно;
доктор наук, віком до 40 років включно;

до основного складу виконавців проєкту можуть входити особи, які є 
молодими вченими відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність";

у разі потреби до виконання дослідження (розробки) залучається науковий 
консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно 
до тематики проєкту;

у міждисциплінарних проєктах співкерівником проєкту може бути молодий 
вчений, в тому числі, який працює в інших наукових установах або організаціях, 
закладах вищої освіти, на підприємствах;

проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від 
представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального 
сектору економіки;

на експертизу до МОН ЗВО або НУ може подавати не більше трьох 
відібраних на конкурс проєктів за кожною секцією Експертної ради МОН за 
фаховими напрямами. Перевага у відборі має надаватися проєктам, у виконанні 
яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих 
завдань розвитку науки і техніки та економіки країни;

разом із поданими проєктами ЗВО або НУ надає довідку про склад учасників 
проєкту та підтвердження того, що учасники проєкту відповідають вимогам 
конкурсу та беруть участь не більше ніж у двох проєктах, включаючи ті, що були 
розпочаті в минулі роки цього Конкурсу;

у поданих проєктах зазначена тематика досліджень має відповідати 
фаховому напряму секції, її змісту, очікуваним результатам, меті та завданням;

виявлення під час проведення експертизи проєктів неправдивої інформації 
або дублювання досліджень чи розробок минулих років може стати підставою для 
виключення проєкту з числа відібраних для подальшого розгляду в межах 
конкурсного відбору;

строк виконання дослідження або розробки пропонується до 3 років, 
тривалість одного етапу виконання роботи становить 1 рік;

відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору проєктів молодих 
вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, 
що належать до сфери управління МОН, від 11 листопада 2022 року, максимальна 
вартість проєкту дослідження та/або розробки має становити не більше ніж 1 000 
тис. грн на рік, розрахунки повинні бути обґрунтованими;

Конкурсною комісією встановлено оціночну шкалу до форми науково-
експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з 
оцінювання проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, 
прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) 
розробки, та форму інформації до проєкту дослідження/розробки (для подальшої 
публікації), що додаються;

доступ керівникам для введення проєктів надаватиметься з 15 листопада 2022 
року. Співробітники НДЧ авторизовуються самостійно в Системі за посиланням: 
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https://mon.dntb.gov.ua, при цьому, для отримання доступу до кабінету НДЧ 
необхідно відновити пароль до електронної пошти, яка була закріплена за 
користувачем НДЧ в кабінеті системи «Наука в університетах».

Ректорам ЗВО та директорам НУ, які ухвалять рішення про участь у 
Конкурсі, до 01 грудня 2022 року необхідно надіслати поштою до директорату 
науки та інновацій такі документи:

• супровідний лист з переліком проєктів досліджень і розробок, що 
пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету з 2023 року; 

• проєкти, що оформлені в Системі,  роздруковані й оформлені відповідним 
чином;

• результати розгляду проєкту, затверджені протоколом вченої (наукової, 
науково-технічної) ради ЗВО (НУ);

• перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків 
державного бюджету починаючи з 2023 року;

• довідку про склад учасників проєкту та підтвердження того, що учасники 
проєкту відповідають вимогам конкурсу та беруть участь не більше ніж у 
двох проєктах, включаючи ті, що були розпочаті в минулі роки цього 
Конкурсу; 

• згоду на участь у виконанні проєкту дослідження/розробки всіх основних 
виконавців кожного проєкту;

• інформацію до проєкту досліджень і розробок (для подальшої публікації);
• листи підтримки до проєкту від представників провідної наукової спільноти, 

потенційних інвесторів або реального сектору економіки, у разі наявності.

Додаток: форма згоди основних виконавців на участь у виконанні проєкту        
дослідження або розробки на 1 арк;
оціночна шкала до форми науково-експертного висновку за 
результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання 
проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, 
прикладного наукового дослідження та науково-технічної 
(експериментальної) розробки на 4 арк;
форма інформації до проєкту дослідження/розробки (для подальшої 
публікації)  на 1 арк.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції      Олексій ШКУРАТОВ

Тетяна БОРОВІЧ 
287 82 54


