
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 
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Про проведення першого етапу 

конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок,  

що виконуватимуться 

за рахунок видатків загального фонду 

державного бюджету, починаючи 

з 2018 року 

 

 Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. 

№1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на 

проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 

досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок 

за рахунок коштів державного бюджету», Положення про проведення 

конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових 

проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-

ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423,зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 за №1196\13070, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.04.2017 №590 та з метою 

підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної 

цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в університеті щорічний конкурсний відбір наукових проектів 

фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок НТУ «ХПІ», що пропонуються до 

виконання з 2018 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом 

програмної класифікації видатків 2201040, 2201290. 

 

2. Вченим радам факультетів, завідувачам кафедр, вченій раді НДПКІ 

«Молнія», науковим керівникам науково-дослідних робіт, які 

виконуватимуться за рахунок бюджетного фінансування: 



     2.1. Здійснити формування тематики досліджень і розробок відповідно 

до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; 

 2.2. З метою забезпечення оптимізації кількості проектів наукових 

досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх 

виконання при формуванні тематики наукових досліджень і розробок 

орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку 

науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної 

тематики зазначених проектів; 

 2.3. При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають 

особливо важливе значення для підвищення 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. 

        2.4. На засіданнях кафедр розглянути проекти, враховуючи орієнтацію 

проектів на отримання наукових результатів конкурентоспроможних на 

світовому ринку та їх практичне застосування у навчальний процес, 

соціальну сферу, виробництво з метою ефективного використання 

бюджетних коштів. 

         2.4.1. Назву проекту, календарний план, очікувані результати та 

кошторис узгодити в  НДЧ (математичний  корпус кімн. 218, 216). 

          2.5. До участі у конкурсі не допускаються роботи, у яких зазначений 

тип наукової роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета та 

завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутність або 

необґрунтований розрахунок вартості роботи. 

           2.6. При обґрунтуванні вартості роботи врахувати таке: 

             - мінімальна вартість проекту не менше 300,0 тис.грн. на рік, при 

підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання проекту необхідно 

запланувати не менш ніж  30% від загальної вартості роботи на статті витрат, 

які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне 

обладнання, оплату комунальних платежів, непрямі витрати тощо, для 

проектів з соціогуманітарної тематики - на експеримент, апробацію тощо. 

              - по кожній роботі скласти кошторис та розрахунки по кожній статті 

витрат. 

 2.7.До 5 травня 2017 року на засіданнях Вчених рад факультетів 

рекомендувати роботи до розгляду на НТР університету 

          2.8.До  10 травня 2017 надати до НДЧ: 

               - витяг з протоколу засідання кафедри (1 примірник); 

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (1 примірник); 

- висновок внутрішньої експертизи за підписом 2-х фахівців та        

декана факультету; 

- листи  підтримки від зацікавлених організацій; 



- довідка про виконання господарчих договорів та грантів; 

 Науковим керівникам самостійно зареєструватись в єдиній 

інформаційній системі «Наука в університетах» https://kis.rit.org.ua, 

https://kis.mon.gov.ua відповідно до інструкції, що надається за посиланням 

«Дізнатися більше», після реєстрації звернутись до НДЧ  ХПІ  для активації  

Вашого облікового запису як керівника проекту, після отримання облікового 

запису Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів 

проекту, а також додання, редагування та друк самого проекту.  

 

3. Завідувачу НДЧ проф. ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу: 

 3.1. Організувати консультації по оформленню та підготовці проектів; 

 3.2. Наказ про проведення внутрішнього конкурсу  розмістити на сайті 

університету за адресою: http://science.kpi.kharkov.ua/. 

 

4. Проректору з наукової роботи проф. МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу: 

 4.1. До 10 травня 2017року організувати і провести перший етап 

конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок на науково-

технічній раді, які введені до єдиної інформаційної системи «Наука в 

університетах», виконання яких розпочнеться з 2018 року. 

 4.2. За результатами першого етапу Конкурсу до15 травня 2017 року 

надати до департаменту науково-технічного розвитку: 

                        - копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу; 

- витяг з протоколу засідання Науково-технічної ради; 

-запити, роздруковані із єдиної інформаційної системи «Наука 

в університетах», які за результатами внутрішньої експертизи 

отримали найвищі оцінки та пропонуються для виконання за 

рахунок видатків державного бюджету, починаючи з 2018 

року; 

- листи  сторонніх організацій про використання наукових 

результатів-скановані та на папері в 2-х примірниках; 

- перелік проектів. 

 

5.Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з наукової 

роботи проф. Марченка А.П. 

 

 

Ректор                                                                       Є.І.Сокол 
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