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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ
18 червня 2015 р. м. Харків

№ 0304-1/235

Про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться
за рахунок коштів державного бюджету
починаючи з 2016 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
15.06.2015 р. № 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок» та 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 (далі – Положення), та з
метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень,
практичної цінності прикладних досліджень і науково-технічних розробок
НАКАЗУЮ:
1. У термін до 15 серпня 2015 року провести перший етап
конкурсного відбору проектів наукових фундаментальних досліджень та
прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс), виконання яких
розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом
програмної класифікації видатків 2201040.
2. При проведенні Конкурсу 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.
3. Керівництву науково-дослідної частини університету, деканам
факультетів, директорам науково-дослідних інститутів та керівникам
інших структурних підрозділів:

3.1. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і
розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямків
наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів
акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки України на
2012-2015 роки, затверджених наказом МОНмолодьспорту України від
07.06.2011 р. № 535.
3.2.При проведенні Конкурсу керуватися безпосередньо пропозиціями
та вимогами, зазначеними у Положенні, наказі МОН України від
15.06.2015 р. № 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок» та у Положенні 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, затвердженого наказом
проректора від 18.06.2015 р. № 0304-1/233.
Особливу увагу звернути на необхідність продовження оптимізації
тематики наукових досліджень і розробок з метою підвищення їх
конкурентоспроможності,
прийняття
до
виконання
робіт,
які
безпосередньо сприятимуть розвитку інноваційної діяльності в
університеті, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і
збільшення питомої ваги виконуваних в університеті прикладних
досліджень і розробок відповідно до вимог Міністерства освіти і науки
України (далі – МОН України) щодо дослідницького університету (не
менше 50% від загального обсягу НДР).
3.3. Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок на
рівні факультетів, науково-дослідних інститутів та інших структурних
підрозділів університету провести у термін до 01 серпня 2015 року.
3.3.1. При визначенні проектів, які рекомендуються до участі у
Конкурсі, необхідно враховувати:
- наявність кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази у
науковому підрозділі; обґрунтованість коштів, необхідних для виконання
проекту; попередні наукові та науково-технічні здобутки авторських
колективів запропонованих проектів; перспективність та можливість
впровадження результатів досліджень; наявність в підрозділах коштів
спеціального фонду (госпдоговірна тематика, гранти, міжнародні
контракти, державні замовлення, надання послуг тощо);
- рівень робіт авторів проекту за експертною оцінкою фахівців
Наукової ради МОН України в другому етапі попередніх конкурсів МОН
України та рівень робіт, виконаних за тематичними планами університету
в 2010-2015 роках;
- кількість НДР, які закінчуються у науковому підрозділі в
2015 році, та їх загальний обсяг фінансування;

- чисельність штатних працівників НДЧ університету в
структурному підрозділі та чисельність виконавців по кожному з проектів;
- перспективність результатів наукових досліджень і розробок щодо
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підрозділу й університету
та участь у наукових конкурсах різного рівня, виставках тощо.
3.3.2. При формуванні тематики фундаментальних робіт передбачати
використання їх результатів у проведенні прикладних науководослідних робіт.
4. При формуванні обсягу фінансування на виконання кожного
наукового проекту керуватися детальними розрахунками щодо витрат та
штатної чисельності виконавців проекту.
5. Науково-дослідній частині університету у термін до 10 серпня
2015 року:
5.1. Здійснити наукову та планово-фінансову експертизу проектів, які
пропонуються до виконання структурними підрозділами університету,
щодо відповідності їх вимогам МОН України та 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.
При здійсненні відбору на першому етапі Конкурсу 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.
5.2. Узагальнити результати першого етапу конкурсного відбору
проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання
за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2016 року. Для
проходження другого етапу Конкурсу рекомендувати до МОН України
проекти, які за результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі
оцінки та визнані роботами високого рівня.
5.3. Тематику досліджень та загальний обсяг фінансування проектів,
які плануються до виконання у 2016 році, формувати у відповідності до
узгоджених з МОН України обсягів фінансування щодо розвитку наукової
діяльності університету в 2016 році та Програмою розвитку університету
на 2010-2020 роки.
6. Начальнику науково-дослідної частини В. М. Сухову у термін до 01
вересня 2015 року забезпечити введення до єдиної електронної системи
«Наука в університетах» інформації щодо результатів проведення першого

етапу Конкурсу в університеті та подати згідно з графіком подання
проектів наукових досліджень і розробок до Управління наукової
діяльності МОН України проекти робіт, які відповідають вимогам наказу
МОН України від 15.06.2015 р. № 630 «Про проведення конкурсного
відбору проектів наукових досліджень і розробок», визнані роботами
високого рівня, пройшли експертизу науково-технічної ради університету і
рекомендовані до виконання у 2016 році, та відповідні до них документи,
що засвідчують результати першого етапу Конкурсу.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший проректор з наукової роботи

В. О. Катрич
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