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Положення про проведення конкурсного відбору проектів науково- 
дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (далі. -  Положення) розроблено відповідно до 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положення 
про проведення конкурсного відбору МОН України наукових проектів, які 
виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ півнів 
акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету» (наказ МОН від 01.06.2006 р. № 423, 
Статуту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України (далі -  НУБіП України), Положення про науково-дослідну частину 
НУБіП України та чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють 
відносини у науково-технічній сфері.

У Положенні викладені правила, що стосуються прав учасників 
конкурсного відбору (далі -  Конкурс) -  авторів проектів науково-дослідних 
робіт (далі -  НДР), процедура оцінки-відбору перспективних проектів НДР 
для надання їм фінансування, критерії, за якими здійснюється оцінка 
представлених проектів, тощо.

1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок проведення Конкурсу 

проектів НДР, які можуть виконуватись за рахунок коштів державного 
бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
державного бюджету 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні 
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 
державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 
наукової інфраструктури наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання».

1.2. Метою проведення Конкурсу є відбір кращих проектів 
фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що мають високий науковий та науково- 
технічний рівень, забезпечують ефективне використання коштів державного 
бюджету, орієнтовані на отримання конкурентоспроможних на вітчизняному 
та зарубіжному ринках наукових і науково-практичних результатів, 
реалізація яких забезпечить подальший науково-технологічний та 
інноваційний розвиток галузей економіки України.

1.3. Тематика проектів НДР, представлених на Конкурс, повинна 
відповідати пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, затвердженим 
на відповідний період законом України, пріоритетним напрямам діяльності 
університету, програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2025» 
і бути спрямованою на вирішення найважливіших проблем економіки 
України.

1.4. Критеріями проведення Конкурсу є: 
для фундаментальних досліджень:

- актуальність, науково обґрунтована перспективність тематики 
проекту НДР;
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- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів 
досліджень;

- наявність попереднього наукового доробку за представленою 
тематикою;

- наукове обґрунтування, розробка, удосконалення, створення за 
результатами досліджень нових оригінальних теорій, концепцій, моделей, а 
також об’єктів права інтелектуальної власності тощо;

- перспективність подальшого використання результатів досліджень як 
у навчальному процесі у закладах вищої освіти (ЗВО), так і у практичній 
діяльності;

- можливість залучення до наукових досліджень молодих учених, 
аспірантів і докторантів, студентів магістратури;

- перспективність щодо захисту за результатами досліджень 
кандидатських чи докторських дисертацій;

- наявність штатних наукових працівників для виконання НДР;
- виконання наукових досліджень на базі наукових лабораторій;
- наявність публікацій, у тому числі у наукометричних базах даних Web 

of Science, Scopus, JCR;
- наявність достатньої експериментальної бази для виконання НДР;
- обсяг залучених коштів спеціального фонду на виконання НДР за 

останні 5 років;
для прикладних досліджень:

-  актуальність та доцільність виконання розробки;
- наявність попереднього доробку по темі НДР;
- можливість участі у наукових дослідженнях молодих учених, 

аспірантів і докторантів, студентів магістратури;
перспективність щодо захисту за результатами досліджень 

кандидатських чи докторських дисертацій;
створення конкурентоспроможних технологій виробництва і 

переробки високоякісної, безпечної сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, нових речовин, приладів, пристроїв, об’єктів права 
інтелектуальної власності, інших суспільно корисних результатів на основі 
розробки (інструкцій, правил, методичних, науково-практичних 
рекомендацій тощо);

- перспективність впровадження розробки в практику;
- наявність штатних наукових працівників для виконання НДР;
- виконання наукових досліджень на базі наукових лабораторій;
- наявність публікацій;
- можливість використання результатів НДР у навчальному процесі в 

НУБіП України;
- наявність достатньої експериментальної бази для виконання НДР;
- обсяг залучених коштів спеціального фонду на виконання НДР за 

останні 5 років;
для науково-технічних (експериментальних) розробок: 

актуальність та доцільність виконання розробки;
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наявність попереднього доробку;
залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, 

молодих вчених, студентів, захист за результатами досліджень 
кандидатських і докторських дисертацій;

практичні результати розробки для створення 
конкурентоспроможних технологій, отримання нових технологій, речовин, 
приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів;

перспективність упровадження, використання, патентування та 
продажу ліцензій;

перспективність тиражування за допомогою інноваційних
структур;

наявність публікацій;
можливе використання в навчальному процесі.

2. Порядок організації і проведення Конкурсу
2.1. Конкурс на відбір проектів науково-дослідних робіт оголошується 

наказом ректора НУБіП України за поданням проректора, відповідального за 
наукову діяльність. У наказі вказуються термін подачі проектів НДР та 
форми, за якими вони подаються на Конкурс.

2.2. Організаційно-технічне забезпечення проведення Конкурсу 
здійснює науково-дослідна частина НУБіП України (далі -  НДЧ), на яку 
покладено функції координації, формування і супроводження тематики 
фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що виконуються науковими структурними 
підрозділами НУБіП України.

2.3. Конкурс у НУБіП України проводиться щорічно у два етапи.
2.4. Перший етап Конкурсу проводиться безпосередньо у наукових 

структурних підрозділах згідно з наказом ректора про підготовку проектів 
НДР, які подаються на Конкурс.

2.5. Проекти НДР, які подаються на Конкурс, формуються відповідно 
до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетних напрямів 
діяльності університету, з урахуванням профілю підготовки фахівців і 
наукових кадрів вищої кваліфікації відповідного наукового структурного 
підрозділу НУБіП України.

2.6. Формулювання назв проектів НДР здійснюється вченими зі своєї 
ініціативи або на виконання завдань з конкретних науково-технічних 
проблем, які пропонуються до вирішення. Перевага у відборі надається 
проектам, у спільному виконанні яких можуть брати участь наукові 
колективи з наукових структурних підрозділів університету та інших 
наукових установ, які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку 
науки і техніки для галузей економіки України.

2.7. Проекти НДР, подані до участі у першому етапі Конкурсу, повинні 
бути оформлені за встановленою формою та підписані керівником проекту.

2.8. Відповідальність за достовірність наведеної у проекті НДР 
інформації покладається на заявника.
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2.9. Розгляд проектів НДР у науковому структурному підрозділі НУБіП 
України здійснює наукова/науково-технічна рада, до складу якої повинні 
входити фахівці з напряму проектів досліджень, поданих на Конкурс.

На засіданні наукової/науково-технічної ради наукового структурного 
підрозділу університету керівники наукових тем на основі інформації, 
викладеної у проекті н д р , доводять їх доцільність, обґрунтовують 
актуальність, детально інформують про стан проблеми, що буде 
досліджуватись, викладають методики і методи досліджень, доповідають про 
очікуваний науковий або науково-практичний результат, характеризують 
науковий потенціал виконавців НДР та наявну сучасну матеріально-технічну 
базу для виконання наукових досліджень.

2.10. По закінченні першого етапу Конкурсу керівник наукового 
структурного підрозділу НУБіП України подає до науково-організаційного 
відділу НДЧ Пропозиції щодо переліку замовлень (завдань) на проведення 
фундаментальних та прикладних досліджень за рахунок коштів Державного
бюджету України на 2 0 ___  рік (у роздрукованому виді та на електронному
носії) і проекти НДР, теми яких наведені у поданих Пропозиціях.

2.11. Науково-організаційний відділ на підставі поданих документів 
готує зведений проект Пропозицій від НУБіП України і подає його на 
розгляд Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності (далі -  
Координаційна рада).

2.12. Другий етап відбору проектів НДР в університеті здійснюється 
відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору 
Міністерством освіти і науки України.

2.13. Експертне забезпечення другого етапу Конкурсу здійснює 
експертна група, створена при Координаційній раді з числа провідних вчених 
університету, які не є керівниками поданих на Конкурс проектів (далі -  
Експертна група НУБіП України).

2.14. Експертна група НУБіП України опрацьовує подані матеріали, 
розглядає проекти НДР, у разі необхідності заслуховує інформацію 
керівників цих проектів.

2.15. Члени експертної групи НУБіП України на кожний проект НДР у 
термін не більше п ’яти робочих днів готують письмовий експертний 
висновок, у якому зазначають відповідність/невідповідність проекту НДР 
критеріям проведення Конкурсу, зазначеним у пункті 1.4 цього Положення, і 
рекомендують його прийняти/відхилити.

НДР та із врахуванням наявності у заявників проектів НДР 
відповідного Експертний висновок подається до Координаційної ради.

2.16. Координаційна рада на своєму засіданні розглядає експертні 
висновки на проекти наукового потенціалу і матеріально-технічної бази для її 
виконання, результатів попередніх досліджень, патентів на винаходи чи 
корисні моделі за заявленою темою визначає переможців Конкурсу.

Рішення Координаційної ради оформляється протоколом. У разі 
необхідності Координаційна рада може прийняти рішення щодо повторної 
експертизи окремого проекту НДР.
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2.17. Координаційна рада має право рекомендувати керівникам 
поданих на Конкурс проектів вносити зміни у назву проекту, загальну 
вартість та термін виконання НДР.

2.18. Керівники проектів НДР, які пройшли конкурсний відбір у НУБіП 
України, подають до науково-організаційного відділу НДЧ проекти НДР у 
роздрукованому вигляді з бази МОН України «Наука в університетах».

2.19. Науково-організаційний відділ НДЧ формує Пропозиції щодо 
наукової тематики НУБіП України, яка виконуватиметься за рахунок коштів 
Державного бюджету України на наступний після проведення Конкурсу рік, 
передає їх на затвердження Вченою радою університету.

2.20. Після затвердження Вченою радою університету зведені 
Пропозиції щодо наукової тематики НУБіП України, яка виконуватиметься 
за рахунок коштів Державного бюджету України на наступний після 
проведення Конкурсу рік подаються до Міністерства освіти і науки України 
для участі у II етапі конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 
розробок МОН України.

3. Фінансування проектів, які пройшли Конкурс
3.1. Фінансування проектів, які пройшли Конкурс, розпочинається з 

початку наступного після проведення Конкурсу року згідно з виділеними 
Міністерством освіти і науки України коштами на виконання НДР на 
відповідний фінансовий рік.
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