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Про проведення першого етапу 
конкурсного відбору проектів 
науково-дослідних робіт на 2019 рік

З метою відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних (експериментальних) розробок, що мають високий науковий 
і науково-технічний рівень, забезпечують ефективне використання коштів 
Державного бюджету на 2019 рік і спрямованих на отримання конкретних 
наукових та науково-практичних результатів, конкурентоспроможних на 
світовому ринку, реалізація яких забезпечить подальший науково- 
технологічний розвиток України та на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15.05.2018 р. № 474

НАКАЗУЮ :

1. Оголосити з 21.05.2018 р. у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України перший етап конкурсного відбору проектів 
науково-дослідних робіт на 2019 рік.

2. При підготовці проектів необхідно врахувати:
- мінімальна вартість робіт на рік має становити 300 тис. грн;
- загальний термін виконання фундаментальних і прикладних досліджень 

не повинен перевищувати 36 місяців, науково-технічних (експериментальних) 
розробок -2 4  місяці;

- керівник проекту не бере участі в інших дослідженнях і розробках, які 
фінансуються за кошти державного бюджету;

- до участі у конкурсі не допускаються роботи, в яких зазначений тип 
наукової роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета і завдання 
проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необгрунтований 
розрахунок вартості роботи.

3. Директорам науково-дослідних інститутів/заступникам деканів 
факультетів з наукової роботи:

- здійснити відбір проектів у науково-дослідних інститутах/факультетах 
згідно з «Положенням про проведення конкурсного відбору проектів науково- 
дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України» та подати до науково-організаційного відділу 
НДЧ зведений перелік проектів і витяги з протоколів науково- 
технічної/наукової ради наукового структурного підрозділу;

- при відборі надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе 
значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави,
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мають прикладні результати подвійного використання, а також 
конкурентоспроможні на світовому ринку і спрямовані на використання у 
соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.

4. Керівникам проектів:
-зареєструватися в єдиній інформаційній системі «Наука в 

університетах» М ОН України на сайті за посиланням Ьйр5://кІ5.гіі.огд.иа, 
отримати дозвіл науково-організаційного відділу НДЧ на введення проекту 
НДР та ввести проект у систему;

- до 21.06.2018 р. подати до науково-організаційного відділу роздруковані 
із системи 2 примірники проекту НДР.

5. Координаційній раді з питань науково-технічної діяльності до 
25.06.2018 р. разом із залученними провідними вченими здійснити експертизу 
проектів, які пропонуються до виконання за рахунок коштів державного 
бюджету у 2019 році.

6. Науково-дослідній частині:
- до 26.06.2018 р. подати на затвердження Вченою радою НУБіП України 

перелік проектів, рекомендованих до виконання у 2019 році за результатами 
першого етапу конкурсного відбору;

- до 06.07.2018 р. подати до Департаменту науково-технічного розвитку 
Міністерства освіти і науки України проекти НДР, рекомендованих до 
виконання у 2019 році, для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

С. Ніколаєнко


