М ІН ІСТ ЕРСТ ВО ОС В ІТ И І НАУ КИ УК Р А ЇН И

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ
18 червня 2015 р. м. Харків

№ 0304-1/233

Про затвердження Положення про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і
розробок Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, які фінансуються Міністерством
освіти і науки України за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.06.2015 р.
№ 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і
розробок», відповідно до вимог Положення про проведення конкурсного відбору
Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються
підвідомчими вищими навчальним закладами ІІІ-ІV рівня акредитації та
науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету, затвердженого наказом МОН України від 01.06.2006 р.
№ 423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень,
практичної цінності прикладних досліджень і науково-технічних розробок
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, які фінансуються Міністерством освіти і науки України за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
2. Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових
досліджень і розробок Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, які фінансуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затверджене
наказом проректора Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна від 07 червня 2011 р. № 0304-1/111, вважати таким, що втратило
чинність.
Перший проректор з наукової роботи
Проект вносить:
Вчений секретар НДЧ
А. В. Пантелеймонов

В. О. Катрич

ПОГОДЖЕНО:
Начальник НДЧ
В. М. Сухов
Начальник планово-фінансового відділу
Н. С. Хруслова
Заступник начальника юридичного відділу
С. М. Глєбова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом першого проректора
з наукової роботи
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
від «18» червня 2015 р.
№ 0304-1/233

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і
розробок Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна, які фінансуються Міністерством освіти і науки України за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету
1.
Загальні положення.
1.1. Дане положення розроблене відповідно до Положення про
проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України
проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться
підвідомчими вищими навчальними закладами III-ІV рівнів акредитації та
науковими установами Міністерства за рахунок коштів державного
бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.06.2006 р. № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
10.11.2006 р. за № 1196/13070.
1.2. Це положення встановлює умови, порядок організації та
проведення першого етапу конкурсу проектів наукових досліджень і
розробок, які фінансуються Міністерством освіти і науки України за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами
програмної класифікації та бюджетними програмами (2201020, 2201040,
2201330, 2201350).
1.3. Метою першого етапу конкурсу є відбір проектів
фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що мають високий
науковий та науково- технічний рівень, пропонують кращі показники
наукових і науково- практичних результатів, сприяють підвищенню
обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні
результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на
світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері,
виробництві, навчальному процесі, забезпечують ефективне використання
коштів державного бюджету, спрямовані на розвиток наукових шкіл та
зменшення відтоку кращих науковців і об’єктів інтелектуальної власності.
1.4. На першому етапі конкурсу здійснюється формування тематики
проектів наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ
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Міністерства освіти і науки на 2012-2015 роки, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р.
№ 535.
Конкурс проводиться з урахуванням обсягів коштів науководослідних робіт, які закінчились за даним пріоритетним тематичним
напрямком, і наступних критеріїв:
для досліджень:
− актуальність,
науково-обґрунтована
перспективність
тематики
проекту;
− наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів
досліджень;
− наявність попереднього доробку щодо даної тематики;
− залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих
учених, студентів, захист за результатами досліджень кандидатських
та докторських дисертацій;
− перспективність подальшого використання результатів досліджень;
− наявність публікацій у фахових наукових виданнях, які мають імпактфактор та входять до міжнародних наукометричних баз даних;
− можливість використання в навчальному процесі;
для розробок:
− актуальність та доцільність виконання розробки;
− наявність попереднього доробку;
− залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих
учених, студентів, захист за результатами досліджень кандидатських
та докторських дисертацій;
− практичні результати проведеної розробки для створення
конкурентоспроможних технологій, отримання нових матеріалів,
речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів;
− перспективність упровадження, використання, патентування та
продажу ліцензій;
− перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур;
− наявність публікацій у фахових наукових виданнях, які мають імпактфактор та входять до міжнародних наукометричних баз даних;
− можливість використання в навчальному процесі.
2.
Порядок та умови проведення конкурсу.
2.1. Конкурс має відкритий характер, проводиться науководослідною
частиною
університету
з
урахуванням
виділеного
Міністерством освіти і науки України фінансування за кожним
пріоритетним тематичним напрямком.
2.2. У конкурсі можуть брати участь наукові колективи, які мають
науковий доробок, що дає змогу оцінити перспективність, ефективність,
інноваційну спрямованість запропонованих проектів та професійний рівень
колективу виконавців.
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2.3. Пропозиції для участі у першому етапі конкурсу попередньо
обговорюються на засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових
структурних підрозділів, де з’ясовуються доцільність, кадрові та
матеріальні можливості виконання роботи, наявність бюджетного
фінансування за зазначеним пріоритетним тематичним напрямком і
подаються до розгляду вченим (науково-технічним) радам факультетів та
НДІ, яким підпорядковані ці підрозділи.
2.4. Вчені (науково-технічні) ради факультетів та НДІ розглядають
кожен із проектів наукових досліджень і розробок щодо їх відповідності
критеріям та умовам конкурсу.
2.4.1. Розгляд кожного проекту наукового дослідження і розробки
здійснюється не менше ніж двома фахівцями, які готують окремі експертні
висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до
його розгляду залучається третій фахівець. До проведення експертизи
можуть залучатися провідні фахівці академічної, галузевої науки та інших
підприємств, установ та організацій за їх згодою.
2.4.2. Вчені (науково-технічні) ради факультетів та НДІ розглядають
результати експертизи кожного з проектів наукового дослідження і
розробки щодо їх відповідностіі вимогам МОН України і рекомендують їх
до розгляду і затвердженню вченою (науково-технічною) радою
університету.
2.5. Матеріали проектів наукових досліджень і розробок (два
роздрукованих примірника запитів; електронна версія; витяг із засідання
вченої (науково-технічної) ради факультетів та НДІ, в якому повинно бути
зазначено, які проекти пропонуються до виконання в межах наявного
фінансування, а які пропонуються до виконання за наявності додаткових
коштів; акти експертизи) подаються до інформаційного центру, де
здійснюється реєстрація та експертиза поданих проектів щодо
відповідності їх умовам конкурсу.
2.6. На конкурс не приймаються проекти наукових досліджень і
розробок у разі, якщо підрозділ не подав звітні матеріали про закінчення
науково-дослідної роботи; протягом року роботи керівників, проекти НДР
та анотовані звіти по закінчених роботах отримали за висновками
експертних комісій Міністерства незадовільні результати; проекти
наукових досліджень і розробок не мають кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення; проекти наукових досліджень і розробок не
відповідають вимогам МОН України.
2.7. Затвердження результатів першого етапу конкурсу здійснює
науково-технічна рада університету, на якій розглядається і обговорюється
зміст поданих на конкурс робіт, враховуючи їх відповідність вимогам МОН
України, наукову новизну, практичну та інноваційну цінність, наявність
публікацій по виконаним науковим дослідженням у провідних фахових
виданнях, можливості захисту за їх тематикою кандидатських та
докторських дисертацій, залучення до їх виконання студентів,
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
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2.8.
Науково-дослідна частина університету за результатами
рішення науково-технічної ради університету подає до Міністерства освіти
і науки України проекти наукових досліджень і розробок, які
пропонуються університетом до виконання за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету та документи, що засвідчують проходження
першого етапу конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу
конкурсу, витяг із протоколу науково-технічної ради).
3.
Результати конкурсного відбору проектів та фінансування
науково-дослідних робіт.
3.1.
Другий етап конкурсного відбору проводиться структурними
підрозділами та органами Міністерства освіти і науки України.
3.2.
За результатами другого етапу конкурсу науково-технічна
рада університету формує тематичний план науково-дослідних робіт, які
будуть фінансуватися Міністерством освіти і науки України з 1 січня
наступного року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Обсяг фінансування за кожною з науково-дослідних робіт
визначається з урахуванням:
−
загального обсягу фінансування університету за кодами програмної
кваліфікації видатків та бюджетними програмами, затвердженого
Міністерством освіти і науки України університету;
−
обсягу фінансування науково-дослідних робіт за відповідними
науковими
пріоритетними
тематичними
напрямками,
що
виконувалися у поточному році;
−
рекомендацій вчених (науково-технічних) рад факультетів та НДІ.
3.3.
Проекти наукових досліджень і розробок, виконання яких
планувалося проводити за наявності додаткового держбюджетного
фінансування за відповідними пріоритетними тематичними напрямками,
включаються до тематичного плану науково-дослідних робіт університету
за рішенням науково-технічної ради університету тільки за наявності
додаткових коштів.
3.4. Виділені Міністерством освіти і науки України кошти із
загального фонду державного бюджету на виконання наукових досліджень
і розробок використовуються лише за цільовим призначенням.

