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Н А К А З 

 

«_04 _»  _листопада__   2020 р.              № _ 506 ОД   _    

м. Харків 
 

Про проведення першого етапу 

конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок,  

що виконуватимуться 

за рахунок видатків загального фонду 

державного бюджету, починаючи 

з 2021 року 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2020р. №1362 

та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної 

цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в університеті перший етап конкурсного відбору наукових проєктів 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок НТУ «ХПІ», що пропонуються до виконання з 2021 року за 

рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-

технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040). 

 

2. Вченим радам навчально-наукових інститутів, 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» та враховуючи актуальні 

напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя за секціями; 

 2.2 При здійсненні відбору надавати перевагу проєктам, які мають особливо 

важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, 

згідно з напрямами критичних технологій, затвердженими розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2017 р. №600 «Деякі питання розвитку критичних 

технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки», а також мають 

результати подвійного використання, конкурентноспроможні на світовому ринку; 

2.3 До участі у конкурсі не допускаються проєкти, у яких зазначений тип наукової 

роботи не відповідає його змісту та результатам, мета та завдання проєкту мають суто 

методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості 

дослідження та /або розробки; 

2.4 При обґрунтуванні вартості проєкту врахувати таке: 

- мінімальна вартість на рік дослідження та/або розробки, які плануються, становить 300 

тис. грн, а максимальна - 1500,0 тис. грн., при цьому максимальне обмеження у 1500 тис. 

грн. для прикладних досліджень та розробок, які виконуються в інтересах національної 

безпеки і оборони держави, практична значимість яких підтверджена органами державної 

влади, може бути збільшена на обсяг до 50% з відповідним обґрунтуванням закладу вищої 

освіти чи наукової установи; 
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- при підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання дослідження та/або 

розробки необхідно запланувати не менш ніж  20% від загальної вартості роботи на статті 

витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне 

обладнання, оплату комунальних платежів, непрямі витрати тощо, для проєктів з соціо-

гуманітарної тематики - на експеримент, апробацію тощо. 

2.5  Узгодити в  НДЧ (математичний  корпус): 

- назву проєкту, календарний план - кімн. 218, тел.707-64-58 (ГРИВАСТОВА Валентина 

Петрівна),  

- кошторис та п.8 проєкту - кімн. 216а, тел. 707-60-30 (ГРИГОР‘ЄВА Катерина 

Олександрівна). 

2.6 До 20 листопада 2020 року на засіданнях Вчених рад навчально- наукових 

інститутів, факультетів розглянути представлені проєкти та рекомендувати їх до розгляду 

на НТР університету. 

2.7 До  25  листопада 2020 року надати до НДЧ  кімн. 225: 

- витяг з протоколу засідання кафедри (1 примірник); 

- витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукових інститутів, факультету (1 

примірник); 

- два висновки внутрішньої експертизи (1 примірник кожного висновку); 

- інформацію до проекту (2 примірники); 

- калькуляція (2 примірники); 

- листи підтримки від організацій – потенційних замовників (оригінали або завірені копії) 

в 2-х примірниках; 

- згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проєкту 

(2 примірники); 

- довідка з бухгалтерії, яка підтверджує виконання господарчих договорів та грантів за 

тематикою проєкту (2 примірники). 

 

 Наукові керівники самостійно вносять проєкти в єдину інформаційну систему 

«Наука в університетах» https://kis.rit.org.ua/, https://mon.rit.org.ua//. Для того щоб 

прийняти участь у конкурсному відборі 2020 року керівнику наукового проєкту необхідно 

зареєструватися в системі, якщо він не був зареєстрований раніше. Після успішної 

реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до відповідальної особи у науково-

дослідній частині НТУ «ХПІ» для активації Вашого облікового запису саме як керівника 

проєкту. Для активації облікових записів керівників, які були зареєстровані в системі 

раніше, також потрібно звернутись до НДЧ НТУ «ХПІ».   

Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу 

співробітником НДЧ НТУ «ХПІ», Ви матимете можливість здійснювати внесення авторів 

проєкту, а також створювати, редагувати та друкувати сам проєкт. 

Відповідальна особа за супровід та роботу в інформаційній системі «Наука в 

університетах» - завідувач відділу стандартизації та метрології КОНОТОПСЬКА Тетяна 

Борисівна (кімн. 221, тел. 707-61-75). 

Організаційні питання та перевірка проєктів на відповідність вимог конкурсу -  

кімн. 225, тел.707-66-08 (ТУМАНЦОВА Любов Іванівна). 

 

3. Завідувачу НДЧ ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу: 

 3.1. Організувати консультації по оформленню та підготовці проєктів; 

 3.2. Наказ про проведення внутрішнього конкурсу  розмістити на сайті 

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

 

4. Проректору з наукової роботи  МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу: 

 4.1. До 25 листопада 2020 року організувати і провести перший етап конкурсного 

відбору проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-

https://kis.rit.org.ua/
https://mon.rit.org.ua/
http://science.kpi.kharkov.ua/
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технічних (експериментальних) розробок на науково-технічній раді, які введені до єдиної 

інформаційної системи «Наука в університетах», виконання яких розпочнеться з 2021 

року. 

 4.2. За результатами першого етапу Конкурсу до 2 грудня 2020 року надати до 

департаменту науково-технічного розвитку: 

- копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу; 

- витяг з протоколу засідання Науково-технічної ради; 

- перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного 

бюджету, починаючи з 2021 року; 

- проєкти, які оформлені в  єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та за 

результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі бали; 

- листи  підтримки від організацій – потенційних замовників; 

- згоди на участь у виконанні досліджень чи розробок всіх основних виконавців кожного 

проєкту. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з наукової роботи 

МАРЧЕНКА  Андрія Петровича. 

 

 

 

В.о. ректора 

 

 

 

 

Євген СОКОЛ 

 


