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Проректорам з наукової роботи
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації та директорам наукових установ, що
належать до сфери управління Міністерства
Щодо підготовки наукових проектів та
подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
У додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 17.04.2012 № 473 «Про проведення конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок» керівникам вищих навчальних закладів та
наукових установ забезпечити належний рівень підготовки та проведення
першого етапу конкурсного відбору наукових проектів, врахувавши при цьому
наступне.
1. Наукові проекти фундаментальних досліджень та прикладних
досліджень і розробок спрямовуються на вирішення важливих наукових або
науково-технічних проблем з метою отримання наукових та науково-технічних
результатів, впровадження яких позитивно вплине на інноваційний розвиток
соціальної сфери, суспільства, економіки країни.
2. При формуванні обсягу фінансування на виконання наукового проекту
виконавці повинні керуватися детальними розрахунками. У разі потреби
зазначені розрахунки на вимогу Міністерства як замовника наукових
досліджень і розробок подаються до Міністерства.
3. Особливу увагу звернути на формування комплексних міжвузівських
проектів, виконання яких заплановано Міністерством розпочати у 2013 році, за
рахунок коштів державного бюджету.
4. Комплексні проекти можуть формуватися за участі вищих навчальних
закладів та наукових установ, у яких наукова, матеріально-технічна база
відповідає належному рівню. Це стосується як головної організації-виконавця
так і співвиконавців проекту.
5. Комплексність проекту полягає в першу чергу в тому, що проблема на
вирішення якої спрямовується проект, вивчається всесторонньо, із
використанням різних наукових методів, способів, підходів, гіпотез тощо.
6. Формування комплексного проекту розпочинається з підготовки листапогодження керівників організацій-виконавців, який при поданні комплексного

проекту до Міністерства для проходження другого етапу, подається разом з
проектом.
7. Комплексний проект розглядається на засіданні наукової, науковотехнічної ради головної організації, затверджується її рішенням та подається до
Міністерства
для проходження другого етапу конкурсного відбору.
Відповідальність за координацію та виконання комплексного проекту та його
кінцевий науковий результат несе основна організація-виконавець.
8. Вимоги до виконання комплексного проекту прописуються та
затверджуються організаціями-виконавцями на початковому етапі його
формування. При недотриманні цих вимог головна організація-виконавець
повідомляє про це Міністерство як замовника, який відповідно до
законодавства, припиняє фінансування тієї сторони, яка не дотримується вимог
виконання проекту і звітує перед Міністерством про причини не виконання
умов.
9. Формування тематики комплексного проекту здійснюється головною
організацією-виконавцем спільно з організаціями співвиконавцями. Спочатку
формується основна тема комплексного проекту, після її визначення - підтеми,
які закріплюються за організаціями-співвиконавцями. Технічне завдання
комплексного проекту готується основною організацією-виконавцем спільно з
організаціями-співвиконавцями. Технічні завдання підтем є частинами
основного технічного завдання.
11. Обсяг фінансування на виконання комплексного проекту доводиться
Міністерством всім організаціям-виконавцям.
12. Комплексний проект реєструється головною організацією-виконавцем
із основною темою комплексного проекту, а організації-співвиконавці з
основною темою комплексного проекту та підтемою з подвійним номером
державної реєстрації (головної організації та організації-співвиконавця), і в
такий спосіб включаються до тематичних планів науково-дослідних робіт.
13. Звіт про виконання комплексного проекту готується головною
організацією-виконавцем спільно з організаціями-співвиконавцями і подається
один до УкріНТЕІ для отримання облікової картки для всіх виконавців проекту,
а один подається до Міністерства для здійснення експертизи.
До Міністерства звіт про виконання комплексного проекту подається
щорічно.
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