Затверджено
рішенням Вченої ради ОДЕКУ
від 05.02.2015р.

ПОЛОЖЕННЯ
про формування на конкурсних засадах тематики науково-дослідних робіт в Одеському
державному екологічному університету
Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1084, Положення про
проведення конкурсного відбору Міністерством наукових проектів, які виконуються підвідомчими ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.06.2006 за №1196/13070, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від10.11.2006
за № 1196/13070.
I. Загальні положення

1. Дія Положення поширюється на всі фундаментальні та прикладні дослідження, науково-технічні розробки (далі – наукові дослідження), що плануються до виконання і виконуються в університеті за рахунок коштів, які виділяються МОН України із загального фонду
державного бюджету.
2. Метою Конкурсу є відбір проектів досліджень і розробок (далі - проекти),
що мають високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-прикладних результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету.
3. 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 навчальному процесі;
для розробок
- актуальність та доцільність виконання розробки;
- наявність попереднього доробку;
- 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;
- наявність публікацій;
- можливість використання в навчальному процесі.
Експертиза проектів проводиться з урахуванням таких критеріїв щодо дослідження і
розробки:
відповідність тематики дослідження і розробки пріоритетним напрямам розвитку науки
і техніки та пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і розробок, визначених
Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», постановою Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок на період до 2015 року»;
наукова значимість тематики проекту та очікуваних результатів (актуальність тематики
дослідження і розробки, ступінь наукової новизни, науково-обґрунтована перспективність,
комплексність);
рівень управління проектом (відповідність запланованих або отриманих показників поставленим завданням, прогресивність та сучасність застосованих методів, наукового інструментарію, використовуваних ресурсів);
науковий рівень колективу (досвід та участь у наукових проектах, кваліфікація виконавців, рівень їх публікацій за темою проекту, зокрема у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту (анотованого звіту), участь молодих учених, аспірантів, студентів);
обґрунтування обсягу фінансування проекту та ефективність витрат, зазначених в анотованому звіті дослідження чи розробки;
практична цінність запланованих результатів дослідження чи розробки та їх конкурентоспроможність;
наявність матеріально-технічної бази для виконання досліджень і розробок.
ІІ. Порядок організації та проведення конкурсу
2.1 Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки (МОН) України. Цим же
наказом затверджуються форми та строк подачі проектів.
2.2 Конкурс проводиться щорічно у два етапи: перший етап – в університеті; другий
етап – у секціях за фаховими напрямами Наукової ради МОН України.
2.2. Перший етап конкурсу проходить безпосередньо в університеті згідно з наказом ректора, яким визначається порядок проведення першого етапу відповідно до вимог, визначених
наказом МОН України про оголошення Конкурсу.
2.3 Тематика проектів, які подаються на конкурс, формується відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетних тематичних напрямів досліджень і розробок університету; прогнозів і світових тенденцій розвитку науки і техніки у відповідних галузях; потреб розвитку та модернізації національної економіки, соціальної сфери.
2.4 Формування та виконання тематики досліджень і розробок здійснюється з додержанням принципу послідовності та неперервності етапів їх виконання, отримання наукових та науково-прикладних результатів, спрямованих на досягнення поставленої мети та чітко визначених завдань.
4.3. Формування комплексних міжвузівських проектів (далі – комплексні проекти), які
передбачають об’єднання зусиль провідних науковців країни та матеріальних ресурсів ВНЗ
(НУ або НО) з метою вирішення важливих проблем у науці та економіці, здійснюється з дотриманням таких особливостей:

комплексність наукового проекту полягає, в першу чергу, в тому, що проблема, на вирішення якої спрямовується проект, вивчається всебічно, із використанням різних наукових гіпотез, підходів, методів, способів;
комплексні проекти можуть формуватися за участі ВНЗ (НУ або НО), у яких є відповідна наукова, матеріально-технічна база та кадровий потенціал;
при формуванні комплексного проекту визначається основна організація-виконавець та
організації-співвиконавці;
формування тематики комплексного проекту здійснюється основною організацієювиконавцем спільно з організаціями-співвиконавцями за рішенням їх вчених (наукових,
науково-технічних, технічних) рад (далі – вчених рад), а саме: спочатку формується основна тема комплексного проекту, після її визначення - підтеми, які закріплюються за
організаціями-співвиконавцями;
організації-співвиконавці в обов’язковому порядку затверджують тематику досліджень
і розробок на засіданнях їх вчених рад і після цього подають визначену тематику на затвердження основній організації-виконавцю;
основна організація-виконавець без рішення вченої ради організації-співвиконавця не
приймає до затвердження тематики проекту організації-співвиконавця;
технічне завдання комплексного проекту готується основною організацією-виконавцем
спільно з організаціями-співвиконавцями, зокрема технічні завдання організаційспіввиконавців є частинами основного технічного завдання;
основна організація-виконавець спільно з організаціями-співвиконавцями при формуванні комплексного проекту визначають вимоги до його виконання, які затверджуються
на засіданнях їх вчених рад; при недотриманні цих вимог основна організаціявиконавець повідомляє про це МОН України як замовника дослідження або розробки,
який відповідно до законодавства, припиняє фінансування тієї сторони, яка звітує перед
МОН України про причини невиконання умов та не дотримання вимог виконання проекту;
сформований комплексний проект остаточно розглядається на засіданні вченої ради головної організації, затверджується її рішенням та подається до МОН України для проходження другого етапу Конкурсу;
відповідальність за координацію, виконання комплексного проекту та отримання запланованого наукового результату покладається на основну організацію-виконавця;
основна організація-виконавець здійснює реєстрацію основної теми комплексного проекту, анотованого звіту, а організації-співвиконавці їх підтеми з подвійним номером
(основної організації та організації-співвиконавця);
обсяг фінансування на виконання комплексного проекту доводиться МОН України як
основній організації-виконавцю, так і організаціям-співвиконавцям.
3.1 Порядок проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень в університеті визначається наказом ректора відповідно до вимог, визначених наказом МОН України про
оголошення Конкурсу.
4.4 Організацію роботи з формування тематики проектів здійснює проректор з наукової
роботи університету.
4.5 Формування тематики проектів здійснюється науковими та науково-педагогічними
працівниками відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетних
тематичних напрямів досліджень і розробок університету; прогнозів і світових тенденцій розвитку науки і техніки у відповідних галузях; потреб розвитку та модернізації національної
економіки, соціальної сфери або на виконання завдань з конкретних науково-технічних про-

блем, згідно з наказами ректора університету. Проекти повинні бути спрямовані на отримання
наукових результатів конкурентоспроможних на світовому ринку та на їх практичне застосування у виробництві, соціальні сфері, навчальному процесі з метою ефективного використання
бюджетних коштів.
4.6 Пропозиції для участі в конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр,
лабораторій університету, де з’ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання роботи. Після обговорення, пропозиції узгоджуються з начальником науководослідної частини (НДЧ) університету.
4.7 Проекти наукових досліджень і розробок, оформлені за встановленою наказом МОН
України формою, подаються у встановлені строки до науково-дослідної частини університету
для попередньої експертизи.
4.8 Попередня експертиза проектів наукових досліджень здійснюється науковоекспертними групами з числа провідних науковців університету, склад яких визначається наказом ректора. До складу експертної групи включаються не менш двох фахівців за напрямом
(секцією) проекту.
4.9 Розгляд та конкурсний відбір проектів на підставі висновків науково-експертних
груп здійснює науково-технічна рада університету. Перевага у відборі надається міждисциплінарним проектам, у виконанні яких беруть участь наукові колективі декількох кафедр і які
спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.
4.10 Результати розгляду кожного проекту, що поданий на конкурс, з встановленням
його рейтингу за кожним напрямом (секцією), затверджуються протоколом науково-технічної
ради університету.
4.11 Результати відбору проектів для участі у другому етапі конкурсу, з урахуванням їх
рейтингової оцінки, затверджуються рішенням Вченої ради університету.
4.12 Проекти відібрані для участі у 2 етапі конкурсу, вводяться в систему kis.mon.gov.ua
(далі-система), науково-дослідною частиною (НДЧ) університету за участю авторів проекту.
4.13 Рішення секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України про підсумки
2 етапу конкурсу вводяться в дію відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
4.12 Проекти, які успішно пройшли 2 етап конкурсу і включені до числа тих, які будуть
профінансовані МОН України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,
включаються до тематичного плану НДЧ за рішенням вченої ради університету.
ІV. Фінансування досліджень і розробок за проектами, що пройшли конкурс
4.1 Фінансування досліджень і розробок здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету відповідно до бюджетної програми.
4.2 Фінансування досліджень і розробок за проектами, що пройшли конкурс, розпочинається з 1 січня року, наступного після проведення конкурсу.
4.3 Фінансування із загального фонду державного бюджету здійснюється МОН України
відповідно до результатів конкурсу та рекомендацій секцій.
4.4 Обсяги видатків за бюджетною програмою визначаються законом України про
Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік.
4.5 Фінансування досліджень і розробок здійснюється відповідно до строку їх виконання.
4.6 Відповідальність за цільове, адресне, ефективне використання бюджетних коштів за
дослідженнями і розробками несе ректор університету.
4.7 Розподіл коштів між проектами досліджень і розробок, які включені до тематичного
плану НДЧ університету з фінансуванням за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, здійснюється виходячи із фактично виділених МОН України обсягів фінансування,

відповідних наказів та керівних документів МОН України і вводиться в дію наказом ректора
університету за поданням начальника науково-дослідної частини узгодженим проректором з
наукової роботи.

Проректор з наукової роботи

Ю.С. Тучковенко

