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1. Введення інформації щодо створеної та впровадженої науково-

технічної продукції 

Розподілена інформаційна технологія підтримки науково-організаційної 

діяльності (РІТ НОД) НАН України надає можливість ввести для однієї теми в 

одному році інформацію про більш ніж одну створену науково-технічну 

продукцію (НТП) та більш ніж одне місце її впровадження. 

Для введення інформації щодо створеної та впровадженої НТП в системі 

РІТ НОД НАН України користувачеві (керівнику, відповідальному виконавцю 

НДР/ДКР наукової установи НАН України) необхідно виконати такі дії: 

1. Зайти в систему РІТ НОД НАН України за посиланням tema-

ndr.nas.gov.ua1. 

2. Обрати закладку «НДДКР, що виконуються» або «Завершені НДДКР». 

 
3. В рядку теми, для якої вводиться інформація, слід натиснути лівою 

клавішею миші в колонці «Створена та впроваджена НТП» на напис «Відсутнє» 

або «Є НТП». 

 

                                                 
1 Для входу в систему необхідно мати логін та пароль в домені nas.gov.ua, а також 

доступ, який призначає вчений секретар установи. Рекомендованим браузером для роботи в 

РІТ НОД НАН України є Google Chrome. 
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4. У формі «Створена та впроваджена НТП», яка відкрилася, слід обрати 

та натиснути (лівою клавішею миші) на напис «Додати». 

 
5. У формі, яка відкрилася, слід ввести № з/п, та обрати рік створення.  

  
6. Із списку «Вид НТП» слід обрати належний рядок. 

  
7. Далі у відповідні вікна необхідно ввести назву, призначення НТП та 

натиснути клавішу «Зберегти».  
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8. Після цього на екрані відкриються три додаткові таблиці «Автори з 

НАН України», «Автори не з НАН України», «Впровадження». 

 
9. Необхідно додати авторів з НАН України. Для цього у відповідній 

таблиці слід обрати та натиснути (лівою клавішею миші) на напис «Додати». 

 
10. У формі, що відкрилася, введіть №з/п та натисніть «Вибір». 
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11. У наступній формі, що відкрилася, буде відображено структуру НАН 

України. Натискаючи біля відповідних структурних підрозділів білий 

трикутник, потрібно знайти необхідну установу та натиснути на її назві. 

 

 
12. Далі слід обрати необхідне прізвище та натиснути на клавішу 

«Вибрати». 
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13. У формі, що відкрилась, слід натиснути на клавішу «Зберегти». 

 
14. Аналогічним чином необхідно ввести решту авторів з НАН України. 

15. Введеної на цьому етапі інформації достатньо для визначення 

відомостей у РІТ НОД НАН України щодо створеної науково-технічної 

продукції. 

16. Якщо НТП впроваджена в звітному році, то в таблиці «Впровадження» 

слід обрати та натиснути (лівою клавішею миші) на напис «Додати». 

 
17. У формі, яка відкрилася, слід ввести у відповідні поля дату 

впровадження, показники результативності, перспективи подальшого 

використання, загальне фінансування за всі роки створення розробки в млн. грн.  

 
18. Далі слід визначити місце впровадження. Якщо місцем впровадження є 

національні академії наук, міністерства чи відомства, то із списку, що випадає, 

слід обрати належний рядок. 
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19. Якщо місцем впровадження є установа НАН України, то слід 

натиснути клавішу «Вибір». 

 
20. У наступній формі, що відкрилася, буде відображено структуру НАН 

України. Натискаючи біля відповідних структурних підрозділів білий 

трикутник, слід знайти необхідну установу та обрати (натиснути клавішу миші) 

на її назві. 
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21. Якщо місцем впровадження є стороння організація, то із списку, що 

випадає, слід обрати належний рядок. 

 
22. Якщо у списку немає необхідної організації, то слід обрати (натиснути 

клавішу миши) на іконці із олівцем. 

 
23. Внизу таблиці, що випала, слід обрати та натиснути (лівою клавішею 

миші) на напис «Додати» і далі ввести необхідні відомості (інформацію) про 

організацію. Після збереження ця організація з’явиться у списку, що випадає. 
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24. Після введення всієї інформації слід обрати та натиснути на клавіші 

«Зберегти». 

 
25. Для введення ще одного місця впровадження в таблиці 

«Впровадження» слід обрати та натиснути (лівою клавішею миші) на напис 

«Додати» та виконати дії, зазначені у пп. 17-24. 

 
 

26. Для введення інформації про ще одну створену НТП в таблиці 

«Створена та впроваджена НТП» слід обрати та натиснути (лівою клавішею 

миші) на напис «Додати» і далі виконати дії, що зазначені вище. 

 


