
Заклади вищої освіти та наукові 
установи, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти 
і науки України

Про оголошення конкурсного відбору

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оголошення 
конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок 
за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році за 
рахунок загального фонду державного бюджету (далі - Конкурс) відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 № 1004 
(додається).

На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки 
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме: 

інформаційні та комунікаційні технології;
енергетика та енергоефективність; 
раціональне природокористування; 
науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 
 нові речовини і матеріали.
Науково-технічні розробки подаються у формі заявки, заповненої 

учасником Конкурсу (форма заявки додається). 
Документи для участі в Конкурсі, зазначені в Оголошенні про 

проведення Конкурсу, надсилаються поштою на адресу: 
Міністерство освіти і науки України, директорат науки та інновацій, 
проспект Перемоги, 10, м. Київ (документи також можна також залишити в 
поштовій скриньці біля служби охорони). 

У зв’язку з воєнним станом допускається подання учасником Конкурсу 
документів в електронному вигляді на відповідну електронну пошту, 
зазначену в Оголошенні про проведення Конкурсу (додається). Документи, 
які надійшли в електронному вигляді, розглядаються тільки у разі їх 
надходження в паперовому вигляді.

Кінцевий строк приймання документів для участі в Конкурсі:
до 15 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Телефони для довідок з питань Конкурсу: 
(044) 287-82-30, (044) 287-82-66, (044) 287-89-23; (044) 287-89-17.
Повідомляємо, що інформацію про участь у Конкурсі, зразок форми 

заявки на участь у Конкурсі та рекомендації щодо її заповнення розміщено 
на офіційному вебсайті МОН за посиланням  https://cutt.ly/KMnQzwN .

Додаток:
1. Копія наказу МОН від 10 листопада 2022 року № 1431 «Про 

оголошення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) 
розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 
році за рахунок загального фонду державного бюджету».

2. Оголошення про проведення конкурсного відбору науково-
технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, 
виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного 
бюджету.

3. Форма заявки на участь у конкурсі науково-технічних розробок за 
державним замовленням на 2023-2024 роки.

4. Рекомендації щодо заповнення заявки на участь у конкурсному 
відборі  науково-технічних (експериментальних) розробок за державним 
замовленням на 2023-2024 роки.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції    Олексій ШКУРАТОВ

Олександр ТІШУРА, 287 82 30

https://cutt.ly/KMnQzwN

