
 
ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  426 
 

м.Київ                                                                                          «12» 07 2019 р. 

 

Про організацію конкурсу 

на здобуття грантів НАН України  

дослідницьким лабораторіям/групам  

молодих вчених НАН України для  

проведення досліджень за пріоритетними  

напрямами розвитку науки і техніки 

 

З метою підтримки молодих науковців установ НАН України,  

які мають вагомі наукові результати, виходячи з необхідності підвищення ролі 

та виявлення майбутніх перспективних наукових керівних кадрів, а також 

підтримки наукових досліджень, які спрямовані на створення нових технологій, 

матеріалів, іншої наукоємної продукції: 

1. Оголосити конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень 

за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі – гранти) для їх 

фінансування у 2020-2021 рр. 

2. Конкурс проводити відповідно до Положення про гранти НАН 

України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України 

для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки, затвердженого постановою Президії НАН України від 30.05.2018 

№183 (далі – Положення). 

3. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) та 

Науково-організаційному відділу Президії НАН України, починаючи з 

15 липня 2019 р., провести конкурс наукових проектів на здобуття грантів. 

4. Встановити такі максимальні розміри фінансування наукових проектів 

на здобуття грантів: 

 

 
на 2020 рік,  

тис.грн. 

на 2021 рік, 

тис.грн. 

дослідницька лабораторія 1000 1 000 

дослідницька група 500 500 

 

http://intranetfiles.nas.gov.ua/presidium/nov/sknd/workspace/Regulations/2018/180530_183_NDR_Polojennya.pdf
http://intranetfiles.nas.gov.ua/presidium/nov/sknd/workspace/Regulations/2018/180530_183_NDR_Polojennya.pdf


Фінансування грантів – переможців конкурсу здійснювати за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук 

України. 

5. Затвердити:  

- умови проведення конкурсу наукових проектів на здобуття грантів у 

2019 р. та вимоги щодо оформлення Запитів (додаються);  

- розподіл кількості наукових проектів на здобуття грантів між секціями 

НАН України для фінансування (додаються). 

6. Науковим установам до 20 вересня 2019 р. забезпечити подання до 

Комісії (01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54, кім. 421, тел. (044) 239-6451,  

e-mail: nm@nas.gov.ua) Запитів, оформлених згідно з Порядком формування 

тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній 

академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 № 339. Формування та друк Запитів здійснюється виключно в 

системі розподіленої інформаційної технології науково-організаційної 

діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України). Разом із Запитом до Комісії 

подається Анкета до наукового проекту на здобуття гранту, поданого на 

конкурс за формою 1 (додається) та Аpplication form за формою 2 (додається). 

7. Комісії організувати прийняття Запитів від наукових установ НАН 

України (в тому числі і від наукових установ при Президії НАН України), їх 

перевірку на відповідність вимогам оформлення, систематизування та передачу 

секціям НАН України для проведення експертизи та конкурсного відбору 

відповідно до тематики.  

8. Секціям НАН України згідно з пп. 15-17 Положення сформувати 

конкурсні комісії та провести експертну оцінку і відбір кращих наукових 

проектів на здобуття грантів для фінансування та до 8 листопада 2019 р. 

подати до Комісії: 

– рішення секції НАН України щодо представлення кращих наукових 

проектів на здобуття грантів, визначених з урахуванням виділеної квоти; 

– перелік всіх наукових проектів (у тому числі і від наукових установ при 

Президії НАН України), поданих на здобуття грантів, із зазначенням їх 

рейтингу, отриманого за результатами конкурсу; 

– експертні анкети по всіх наукових проектах на здобуття грантів, що 

розглядалися (форма 3 додається). 

9. Комісії до 1 грудня 2019 р. підготувати проект рішення Президії 

НАН України про затвердження переможців конкурсу на отримання грантів на 

2020-2021 рр. 



10. За результатами аналізу та узагальнення проведеної роботи щодо 

кількості поданих запитів та обсягів наданого фінансування Комісія має право 

здійснити перерозподіл кількості наукових проектів та обсягів їх фінансування. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію по 

роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний відділ 

Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

           Перший віце-президент  

  Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   А.Г.Наумовець 

          

 

 

 

        Головний учений секретар 

 Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                        В.Л.Богданов                                         

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дуброва  239-6451 
 


