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Додаткові вимоги 

до подання проектів  

на конкурс з 2019 року  

 
 
 Згідно з листом  Міністерства освіти і науки України №1\9-336 від 

23.05.2018 року про конкурс науково-дослідних робіт відповідно наказу 

МОН України №474 від 15.05.2018 року, що фінансуються з Державного 

бюджету України враховується наступне: 

1. У проектах, вартість яких перевищує 1500 тис.грн. на рік, обов’язково 

деталізується розрахунок заробітної плати та пояснення щодо кількості 

виконавців (пункт 8.1. проекту), а також зазначається, яка робота (в межах 

кафедральної тематики та\або робота(и) виконувалась(лись) за бюджетний 

кошт) передувала поданому на конкурс проекту (пункт 3.1 проекту). 

 Капітальні видатки не враховуються у загальний обсяг фінансування 

дослідження або розробки. У пункті 8.6 запиту зазначається перелік 

обладнання та його вартість. 

2. Проекти подають на конкурс із врахування таких вимог: 

- науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або 

розробці, враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки і 

продовжуватимуться у 2019 році, а виконавець бере участь не більше, ніж у 

двох дослідженнях або розробках; 

- керівник та відповідальні виконавці мають бути працівниками 

організації, від якої подається запит; 

- у разі, якщо у виконанні дослідження або розробки беруть участь більше, 

ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування необхідності 

залучення інших докторів (додається до конкретної роботи); виняток 

становлять міждисциплінарні роботи, у яких достатньо зазначити напрям, що 

скеровується кожним із докторів наук; 



- перевага під час конкурсного відбору проектів надаватиметься 

дослідженням або розробкам, які матимуть вагомий прикладний результат та 

практичну цінність для економіки країни, її обороноздатності та безпеки, а 

також за напрямами, зазначеними у додатку до наказу МОН від 15.05.2018 

№474 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 

розробок». 

 У разі виявлення під час проведення експертизи проектів, які містять 

неправдиву інформацію, їх розгляд припиняється. Також проекти, які за 

результатами розгляду відхилено секцією за фаховим напрямом у зв’язку з 

невідповідністю тематики дослідження або розробки її науковим напрямам, 

вважаються такими, що не пройшли експертну процедуру, і до подальшого 

проходження конкурсного відбору не допускаються. 

 З 25 травня до 25 червня 2018 року проекти необхідно оформити 

авторам в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах». 

 

3. Завідувачу НДЧ проф. ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу: 

 - врахувати в роботі по проведенню конкурсу додаткові рекомендації; 

 -  наказ розмістити на сайті  НТУ «ХПІ». 
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