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1. Загальні положення. 

 

1.1. Цим Положенням визначається порядок конкурсного відбору проектів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 

(далі Конкурс) Державного біотехнологічного університету, які виконуються за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України за кодом програмної 

класифікації видатків 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 

наукових установ». 

1.2. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок, що мають високий науковий та науково-

технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів, 

забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету. 

Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв: 

для досліджень: 
✓ актуальність, науково обґрунтована перспективність тематики проекту; 

✓ наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень; 

✓ наявність попереднього доробку щодо даної тематики; 

✓ 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 в освітньому процесі; 

для розробок: 
✓ актуальність та доцільність виконання розробки; 

✓ наявність попереднього доробку; 



ПРОЄКТ  
✓ залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, 

студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій; 

✓ практичні результати проведеної розробки для створення конкурентоспроможних 

технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних 

результатів; 

✓ перспективність упровадження, використання, патентування та продажу ліцензій; 

✓ перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур.  

 

2. Порядок організації і проведення Конкурсу 

 

2.1. Організаційне та експертне забезпечення проведення Конкурсу здійснює підрозділ 

Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), на який покладено функції координації 

наукових досліджень і розробок. 

2.2. Конкурс оголошується наказом МОН. Цим же наказом затверджується форма проекту 

дослідження і розробки, призначається термін подачі проектів. 

2.3. Безпосередньо в ДБТУ Конкурс оголошується наказом по університету, яким 

визначається порядок проведення першого етапу Конкурсу. 

2.4. Проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс (далі – Проекти), 

формуються відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, затверджених 

Законом України від 11 липня 2001 року № 2623-ІІІ. 

2.5. Формування назв Проектів має здійснюватись ученими зі своєї ініціативи або на 

виконання завдань з конкретних науково-технічних проблем. Перевага у відборі до розгляду цих 

як ініціативних, так і замовлених Проектів має надаватися комплексним Проектам, у виконанні 

яких беруть участь кілька наукових колективів і які спрямовані на вирішення важливих завдань 

розвитку науки і техніки та економіки країни. 

2.6. Пропозиції для участі у Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр, 

науково-дослідних лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з’ясовуються 

доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання роботи. 

2.6.1. До конкурсних матеріалів необхідно включити:  

- програму наукових досліджень; 

- стисле обґрунтування її значення для України; 

- порівняння зі світовим рівнем; 

- орієнтовний обсяг фінансування (в діючих цінах); 

- етапи роботи. 

 2.7. Розгляд Проектів здійснює вчена рада за відповідними напрямами науково-дослідних 

робіт. 

2.8. Розгляд кожного проекту здійснюється не менше ніж двома фахівцями, що готують 

окремі експертні висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його 

розгляду залучається третій фахівець. 

2.9. Члени вченої ради університету беруть участь в конкурсі на загальних підставах, але не 

приймають рішення про фінансування поданих ними проектів. 

2.9.1. Конкурсні матеріали подаються на розгляд вченої ради університету в 2-х 

примірниках не пізніше терміну установленого наказом Міністерства освіти і науки України. 

2.9.2. Критерії відбору: 

- відповідність пропозицій пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки; 

- теоретичний рівень проектів; 

- новизна підходів; 

- обґрунтованість, конкретність очікуваних результатів; 

- рекомендації щодо впровадження одержаних результатів. 

2.10. Перевагу буде віддано пропозиціям, що пов’язані з проведенням фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з одержанням 
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вагомих наукових результатів конкурентоздатних на світовому ринку, впровадження яких може 

суттєво вплинути на розвиток економіки держави. 

2.11. Кінцевим результатом конкурсного відбору проектів є рішення вченої ради, яке 

проводиться таємним або відкритим голосуванням.  

2.12. Проекти, що пройшли перший етап конкурсного відбору надаються до департаменту 

науки та інновацій Міністерства освіти і науки України для подальшого проходження другого 

етапу конкурсу. 

2.13. Перелік проектів, що пройшли конкурсний відбір включаються до тематичного плану 

науково-дослідних робіт на наступний календарний рік, який погоджується з Міністерством освіти 

і науки України та доводяться до відома учасників. 

 

3. Фінансування робіт, які пройшли конкурсний відбір. 

 

3.1. Фінансування Проектів, що пройшли Конкурс розпочинається з 1 січня наступного 

після проведення Конкурсу року. 

3.2. Фінансування із загального фонду державного бюджету здійснюється МОН за 

відповідною державною програмою згідно з результатами Конкурсу та рекомендаціями секції 

Ради за фаховими напрямами. 

3.3. Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету за кожною бюджетною 

програмою визначаються Законом України про Державний бюджет на відповідний фінансовий рік. 

 

 

 

 Проректор з наукової роботи       Тетяна ВЛАСЕНКО 

 

 

Положення ухвалено на засіданні 

 вченої ради ДБТУ «____» ______________ 20 _ р. 

 Протокол № _____ 


