
 

        Керівникам  

наукових установ НААН 

 

Оголошення щодо конкурсу на виконання 

фундаментальних, прикладних та пошукових 

наукових досліджень на замовлення НААН  

на 2021-2025 роки 

 
 

Національна академія аграрних наук України з метою реалізації 

Пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних 

наук України на 2021-2025 роки, затверджених постановою Президії НААН від 27 

листопада 2019 р. (протокол № 18), оголошує конкурс на виконання науковими 

установами НААН фундаментальних наукових досліджень на 5 років 

(2021-2025 рр.), прикладних – на 3 роки (2021-2023 рр.), пошукових – на 1 рік 

(2021 рік) за тематикою НААН на 2021-2025 роки, затвердженою постановою 

Президії НААН від 18 грудня 2019 р. (протокол № 20) «Про затвердження 

програм і підпрограм наукових досліджень Національної академії аграрних наук 

України на 2021-2025 роки». 

Науковими установами НААН на конкурс подаються заявки 

фундаментальних (на 5 років – 2021-2025 рр.), прикладних (на 3 роки – 2021-2023 

рр.) та пошукових (на 1 рік - 2021 р.) наукових досліджень відповідно до Порядку 

проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт на 

замовлення Національної академії аграрних наук України, що плануються до 

виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою 

Президії НААН від 17 жовтня 2018 р. (протокол № 15), Порядку формування 

тематики наукових досліджень на 2021-2025 роки і контролю за їх виконанням у 

Національній академії аграрних наук України, затвердженого постановою 

Президії НААН від 27 листопада 2019 р. (протокол № 18). 

Заявки на конкурс подаються в окремій (на кожний проєкт) папці, на 

титульній сторінці якої вказуються: назва галузевого Відділення, назва установи 

НААН, назва відділу (лабораторії) наукової установи НААН, назва проєкту, 

керівник проєкту, номер і коротка назва програми наукових досліджень НААН. 

Також надається супровідний лист на фірмовому бланку наукової установи, 

засвідчений підписом керівника та печаткою, із переліком матеріалів, що 

подаються на конкурс , в якому підтверджується, що наукова робота не 

подана на інший конкурс з метою отримання фінансування за рахунок 

коштів державного бюджету; з урахуванням положень пункту 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 «Про затвердження 

критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на 

проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність». 

Роздруковані примірники заявки мають бути окремо прошиті, завірені особистим 

підписом керівника наукової установи, печаткою та мати підпис всіх авторів 

проєкту. Одночасно надаються електронні версії усіх заявок і реєстрів. Зразок 



форми заявки на участь у конкурсі та форми реєстру додаються до цього 

оголошення. 

Перелік підстав для відхилення заявки за результатами попереднього 

розгляду: невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що 

встановлена НААН, надання учасником конкурсу пакета документів не в повному 

обсязі, наведення у наданих учасником конкурсу документах недостовірних 

відомостей.  

Заміна наданих для участі у Конкурсі документів не допускається. 
Наукова установа НААН - учасник конкурсу може відкликати заявку до 

закінчення кінцевого строку надання заявок шляхом надсилання відповідного 

листа на адресу НААН. 

Критерії, за якими здійснюється конкурсний відбір наукових, науково-

технічних робіт: відповідність меті, тематиці, умовам конкурсу; відповідність 

запланованого кінцевого результату актуальним потребам економіки, суспільства 

та національної безпеки.  

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення 

наукової і науково-технічної експертизи не повертаються. Експертизу кожної 

заявки здійснюють не менше ніж два експерти, які надають окремі висновки 

наукової і науково-технічної експертизи. У випадку суттєвої розбіжності оцінок 

експертів щодо однієї і тієї ж заявки призначається повторна експертиза цієї 

заявки. Розгляд заявок з урахуванням результатів наукової і науково-технічної 

експертизи здійснюється на засіданні конкурсної комісії. За результатами 

розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку наукових, науково-

технічних робіт, рекомендованих конкурсною комісією до виконання за рахунок 

коштів державного бюджету, та їх виконавців. Протокольне рішення конкурсної 

комісії береться  за основу під час затвердження результатів конкурсу на засіданні 

Президії НААН. 

Документи для участі в Конкурсі надсилаються поштою на адресу: 01010, 

Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Відділ з координації наукових 

досліджень Науково-організаційного управління апарату Президії НААН. 

Кінцевий строк приймання документів для участі в конкурсі: до 18 год. 

10 лютого 2020 р. Документи наукових установ - учасників конкурсу, що 

надійшли після зазначеного в цьому Оголошенні про проведення конкурсу 

кінцевого строку подання заявок, не розглядаються. 

Телефони для довідок з питань конкурсу та електронна адреса для 

листування: (044) 521-92-82; kokoykov.v@naas.gov.ua.  
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РЕЄСТР  

заявок на виконання ______________ наукових проєктів у ____________ роках  

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва установи Назва наукового 

проєкту 

Номер та назва 

ПНД НААН 

(скорочена) 

Керівник проєкту 

(ПРІЗВИЩЕ, 

ім’я, по батькові)  

Науковий 

ступінь 

Загальна 

вартість 

проєкту, 

тис.грн 

Вартість на 

2021 рік, 

тис.грн 

Шифр 

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

 

Директор наукової установи                                                                               ________________                                                                                 

________________ 

           підпис        

 прізвище 

    М.П. 

 

 



 
              

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Назва наукової установи 

 

 

       Керівник наукової установи  
 

        (прізвище, ім’я та по батькові)          підпис 

        “_____”________________ 20__ р. 

 

         М.П. 

 

 

 

 

З А Я В К А 
 

НА ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО /НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО/ 

ПРОЄКТУ 

 

 

 

 

Назва проєкту: 

 

 

 

 

 

Назва програми  наукових досліджень НААН на 2021-2025 рр. 

 

 

 

 

 

 

Керівник проєкту: 

            
(прізвище, ім’я та по батькові)          (підпис) 

 

 

 

 

 

       
(реєстраційний номер)     (дата реєстрації)  (підпис)        П.І.П. і посада  

                 (хто зареєстрував проєкт) 

 

 

 

 



1. НАЗВА ПРОЄКТУ 

 

 

 

2. ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

________________________________________________________________________ 

 

3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК ___________________________________________ 

 

4. КЕРІВНИК ТА ВИКОНАВЦІ ПРОЄКТУ 

 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Місце роботи, 

посада 

Робочий і 

мобільний

телефони, 

E-mail 

Підпис 

      

 

 

5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА ПРОЄКТУ 
 

Повна назва наукової установи  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Юридична та поштова адреса ______________________________________________ 

       

Банківські реквізити 

_____________________________________________________________________________ 

   

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника наукової установи: 

____________________________________________________________________________ 

тел. __________________; факс _________________; E-mail ______________________ 

 

 

6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЄКТУ (до 7 слів) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



7. СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЄКТУ (необхідне помітити «+») 

покращення якості продукції (послуг), що випускається .............................  

збільшення обсягів виробництва .....................................................................  

випуск нового виду продукції (послуг) ..........................................................  

покращення умов праці ....................................................................................  

покращення стану навколишнього середовища ............................................  

економія енергоресурсів .................................................................................  

економія матеріалів (сировини).......................................................................  

зменшення зносу обладнання .........................................................................  

збільшення продуктивності праці ..................................................................  

розвиток держави та розбудови державності ................................................  

розвиток людського потенціалу та громадського суспільства ....................  

формування нормативних актів ......................................................................  

створення бази даних .......................................................................................  

створення методології ......................................................................................  

інша (яка?) .........................................................................................................  

 

8. СТАДІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА СТУПІНЬ ПРОРОБКИ ПРОЄКТУ, % 

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти.................................................  

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проєкту ...............................  

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проєкту ..........................  

проведено експериментальні та теоретичні дослідження ...........................  

розроблено робочу документацію ..................................................................  

проведено патентні дослідження ....................................................................  

наявність матеріально-технічної бази ............................................................  

наявність необхідного персоналу та фахівців ...............................................  

інше ....................................................................................................................  

 

 

9. МЕТА ПРОЄКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ: 

 

 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО 

ВНАСЛІДОК ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 

 

11. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ 

11.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу 

проєкту 

11.2. Техніко-економічне обгрунтування проєкту (вказати очікувані обсяги освоєння 

розробки, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої 

розробки перед іншими) 

 

 

 

 

 



12. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ ЗА ПРОЄКТОМ З РОЗПОДІЛОМ КОШТІВ МІЖ 

ВИКОНАВЦЯМИ 

№ 

зп 

Найменування 

етапу робіт 

Термін 

виконання 

початок-

закінчення 

(місяць, рік) 

Виконавець 

(відділ, 

лабораторія, 

сектор) 

Обсяги фінансування 

за рахунок (тис. грн) Науково-

технічна 

продукція 
Держав-

ного 

бюджету 

інших 

джерел 

       

 

 

13. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ 

Реєстраційний 

номер патенту, 

країна 

Назва 

необхідного 

патенту або 

know-how 

Автор патенту 

або know-how 

Наявність прав 

використання 

(необхідне 

помітити) 

Монопольність 

використання 

(необхідне 

помітити) 

       
 

 

14. ВЛАСНА ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ РОЗРОБКИ, ЩО 

ПРОПОНУЄТЬСЯ: 

  немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги 

  немає аналогів в Україні 

  краща за існуючі в Україні аналоги по всіх основних показниках 

  перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 

 

 

15. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЄКТУ 

15.1 Загальна вартість проєкту __ тис. грн., у т.ч. на 20__ рік  __ тис. грн. 

 

15.2. Термін виконання – січень 20__  – грудень 20__ рр.. 

 

 

16. ОЧІКУВАНІ ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ (тис. грн) 

Назва 

етапу 

робіт 

Оплата 

праці 

Нара-

хування  

на 

заробітну 

плату 

Мате-

ріальні 

витрати 

Паливо та 

енергія 

для науко-

во-вироб-

ничих 

цілей 

Видатки 

на служ-

бові 

відряд-

ження 

Спеціальне 

устаткування 

для наукових 

(експеримен-

тальних) робіт 

Витрати на 

роботи, які 

виконують 

сторонні 

підприємства, 

установи і 

організації 

Інші витрати 

на виконання  

НДР 

Накла-

дні вит-

рати 

Всього 

           

 

 

 



17. ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Науково-технічна продукція, яку буде передано організації-замовнику в разі реалізації проєкту 

Науковий звіт  (відповідно ДСТУ, обов’язково) ...................................................  

Нормативна документація:  

Технологічна інструкція ...........................................................................................  

Технічні умови (ТФС (тимчасова фармокопейна стаття, тощо) ...........................  

Технологічний регламент ..........................................................................................  

Технічний регламент .................................................................................................  

Конструкторська документація ...............................................................................  

Аван-проєкт ................................................................................................................  

Науково-технічна записка .........................................................................................  

Техніко-економічне обгрунтування організації виробництва ...............................  

Результати доклінічних випробувань ......................................................................  

Результати клінічних випробувань / Настанова та використання ........................  

Токсико-гігієнічний паспорт ....................................................................................  

Дозвіл відповідного галузевого органу на використання продукції ....................  

Висновок щодо екологічної чистоти технології, техніки, продукції.....................  

Акт про впровадження ...............................................................................................  

Акт про вироблення дослідних, дослідно-промислових, промислових партій 

продукції .................................................................................................................... 

 

Експериментальний зразок продукції ......................................................................  

Дослідно-промисловий зразок продукції ................................................................  

Промисловий зразок продукції ................................................................................  

Нормативні акти ........................................................................................................  

Законодавчі акти ........................................................................................................  

Аналітичні бази ..........................................................................................................  

Аналітичні записки до вищих органів влади ..........................................................  

Комплексні програми ................................................................................................  

Ліцензійна угода .........................................................................................................  

Інша (яка)? .................................................................................................................  

 

18. ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ПЛАНУЄТЬСЯ  

            ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЄКТУ: 

Назва продукції 

Підприємство (організація) 

де планується впровад-

ження розробки 

Заплановані 

обсяги 

впровадження 

Наявність листа 

підтвердження щодо 

перспектив 

впровадження 

    

 

19. ПОТЕНЦІЙНІ СПОЖИВАЧІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) 

Країна Назва організації 
Назва продукції 

(послуг) 

Обсяги споживання 

(% від плану 

реалізації) 

    

 



 

20. НАЯВНИЙ ДОСВІД 

20.1. ЯК ДАВНО ВИ ПРАЦЮЄТЕ НАД ЦІЄЮ ПРОБЛЕМОЮ - 

 

20.2. НАВЕДІТЬ 2-3 ПРИКЛАДИ ПОПЕРЕДНІХ РОЗРОБОК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ У 

ЦІЙ АБО СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ, ЯКІ БУЛИ ДОВЕДЕНІ ДО ПРАКТИЧНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

21. ЧИ БУЛА ЗАПРОПОНОВАНА РОЗРОБКА В ЯКІЙСЬ ЧАСТИНІ 

ВПРОВАДЖЕНА РАНІШЕ (ТАК, НІ) 

Назва підприємства Обсяги впровадження, оцінка ефекту 

  

 

22.    ЧИ ОДЕРЖУВАЛИ ВИ РАНІШЕ АБО ОДЕРЖУЄТЕ В ДАНИЙ ЧАС 

ФІНАНСУВАННЯ НА РОБОТИ, ЩО ЗАЯВЛЕНІ У ЗАПИТІ, З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ  

(ТАК, НІ) 

Назва 

фінансуючої 

організації 

Обсяги фінансування, тис. грн 

всього в тому числі по роках 

      

1 2 3 4 5 6 7 

 

23. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ЗА ТЕМАТИКОЮ 

ПРОЄКТУ: 

монографії ________; статті ________; авторські свідоцтва ________. 

 

Наведіть 4-5 прикладів найбільш вагомих публікацій за останні 10 років 

 

 

___________          __________________ 

       дата 

 

Керівник організації-заявника проєкту 

 

 Посада 

 

    М.П. 

 

 Висновки головної наукової установи з розробки програми (підпрограми) про 

доцільність та можливість виконання розробки. 

 

 

посада      підпис     прізвище 

 

 М.П. 

 


