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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
 

від 23 червня 2014 р. 
 

1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу проектів науково-
дослідницьких робіт в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка. 

 
2. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень і 
прикладних розробок, які мають високий науковий та науково-технічний 
рівень, висвітлюють кращі показники наукових і науково-практичних 
результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного 
бюджету. 
 
3. Проекти поділяються на категорії: 
- фундаментальні дослідження; 
- прикладні дослідження. 
Також можливе подальше введення інших категорій. 
 
4. Конкурс проводиться з урахуванням наступних критеріїв для 
фундаментальних досліджень:  
- актуальність, науково обґрунтована перспективність тематики проекту; 
- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень; 
- наявність попереднього доробку щодо певної тематики; 
- залучення зовнішнього фінансування; 
- 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; 
- можливість використання результатів досліджень в навчальному процесі; 
 
для прикладних розробок: 
- актуальність та доцільність виконання розробки; 
- наявність попереднього доробку; 
- залучення зовнішнього фінансування; 
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, 
студентів; 
- захист кандидатських та докторських дисертацій за результатами досліджень; 
-практичні результати проведеної розробки для створення 
конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, 
приладів, пристроїв та інших суспільно корисних результатів; 
- перспективність впровадження, використання, патентування та продажу 
ліцензій; 
- перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур; 
- наявність публікацій; 
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- можливість використання в навчальному процесі. 
 
5. Рішення про проведення конкурсу приймається ректором Університету. 
Оголошення про проведення конкурсу розміщується на сайті Університету. 
 
6. Наказом ректора Університету затверджуються: 
- терміни і графік проведення конкурсу; 
- форми запитів на виконання наукових досліджень; 
- категорії та напрями наукових досліджень, за якими проводиться конкурс. 
 
7. Конкурс проводиться в три етапи. 

Перший етап. Проводиться на рівні вчених рад факультетів/інститутів: 
здійснюється аналіз та відбір пропозицій кафедр; формується тематика 
наукових досліджень і розробок відповідно до переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і розробок, затверджених наказом 
ректора Університету від 26.09.2011 року №716-32 «Про затвердження 
наукових напрямів досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 
наук, комплексних наукових програм та їх керівників на 2011-2015 роки».  

При проведенні першого етапу конкурсу спрямовувати тематику 
наукових досліджень і розробок на одержання наукових результатів, 
конкурентоспроможних на світовому ринку, та їх практичне застосування у 
навчальному процесі, соціальній сфері, виробництві з метою ефективного 
використання бюджетних коштів. 

Пропозиції для участі в конкурсі попередньо обговорюються на 
засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, на 
яких з'ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання 
роботи. Розгляд проектів здійснюють вчені ради факультетів/інститутів. 
Результати розгляду кожної пропозиції, що подана на першому етапі конкурсу, 
затверджуються вченими радами факультетів/інститутів. 
До відділу науково-технічної інформації НДЧ по кожній пропозиції подається 
наступний пакет документів: 
- запит на виконання фундаментального/прикладного дослідження; 
- витяг з протоколу засідання вченої ради факультету/інституту. 
 

Другий етап. Пропозиції рад вчених рад факультетів та інститутів про 
попередній відбір проектів розглядаються групами експертів Науково-
експертної ради, які надають рекомендації для подальшого розгляду проектів 
Науково-експертною радою: 
1) групи експертів надають свої рекомендації для подальшого розгляду 
проектів; 
2) після цього Науково-експертна рада приймає рішення щодо попереднього 
відбору проектів. Відповідні проекти подаються на розгляд Вченої ради 
Університету. 
3) насамкінець відділ науково-технічної інформації НДЧ забезпечує передачу 
проектів та необхідних супровідних матеріалів/документів до МОН України. 
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Третій етап. Відібрані проекти проходять експертизу МОН України і 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. За результатами експертиз 
Науково-експертна рада Університету розглядає результати відбору проектів 
(окремо по кожній категорії проектів), що пропонуються до виконання за 
рахунок коштів державного бюджету, починаючи з наступного календарного 
року. 

Перелік науково-дослідницьких робіт, рекомендованих Науково-
експертною радою, затверджується наказом ректора Університету. На цьому 
етапі: 
1) після отримання результатів експертизи МОН України Науково-експертною 
радою Університету в разі необхідності приймається рішення про додаткову 
експертизу окремих проектів. 
2) після цього науково-експертна рада Університету розглядає результати 
відбору проектів, що пропонуються до виконання за рахунок коштів 
державного бюджету, починаючи з наступного календарного року. 
3) насамкінець перелік науково-дослідницьких робіт, рекомендованих Науково-
експертною радою, затверджується наказом ректора Університету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор          Л.В. Губерський 
 
Погоджено: 
 
Проректор з наукової роботи      С.А. Вижва 
 
Голова профкому        В.Ф. Цвих 
 
Начальник юр. відділу       І.В. Саленко 
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