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Про проведення конкурсного відбору проектів 
наукових досліджень і розробок 
 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2004 р. № 1084 «Про затвердження Порядку формування і 
виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових 
досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-
технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного 
бюджету», Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством 
освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими 
вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими 
установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 10.11.2006 за № 1196/13070, та з метою підвищення наукового рівня 
фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок 
 
Н А К А З У Ю: 
 
 1. Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів 
фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок за участю вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління 
Міністерства, виконання яких розпочнеться у 2015 році за рахунок коштів 
державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040, 
2201290. 
 2. Затвердити як такі, що додаються: 
 2.1. Форму проекту фундаментального дослідження з гуманітарного 
напряму (для секцій: «Право»; «Педагогіка, психологія, соціологія, 
українознавство, проблеми освіти і науки»; «Філософія, історія та 
політологія»; «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та 
соціальні комунікації») (додаток 1); 



 2.2. Форму проекту прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з гуманітарного напряму (додаток 2); 
 2.3. Форму проекту фундаментального дослідження з 
соціоекономічного напряму (для секції: «Економіка») (додаток 3); 
 2.4. Форму проекту прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з соціоекономічного напряму (додаток 4); 
 2.5. Форму проекту фундаментального дослідження з природничо-
математичного напряму (для секцій: «Математика»; «Загальна фізика»; 
«Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»; «Біологія, біотехнології, 
харчування») (додаток 5); 
 2.6. Форму проекту прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з природничо-математичного напряму 
(додаток 6); 
 2.7. Форму проекту фундаментального дослідження з технічного 
напряму (для секцій: «Інформатика та кібернетика»; «Електроніка, 
радіотехніка та телекомунікації»; «Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства»; «Енергетика та енергозбереження»; «Технології 
видобутку та переробки корисних копалин»; «Охорона навколишнього 
середовища»; «Механіка»; «Машинобудування»; «Приладобудування»; 
«Аерокосмічна техніка і транспорт»; «Технології будівництва, дизайн, 
архітектура»; «Хімія»; «Дослідження з проблем природничих наук») 
(додаток 7); 
 2.8. Форму проекту прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з технічного напряму (додаток 8); 
 2.9. Форму експертного висновку фундаментального дослідження з 
гуманітарного напряму (додаток 9); 
 2.10. Форму експертного висновку прикладного дослідження, науково-
технічної (експериментальної) розробки з гуманітарного напряму (додаток 
10); 
 2.11. Форму експертного висновку фундаментального дослідження з 
соціоекономічного напряму (додаток 11); 
 2.12. Форму експертного висновку прикладного дослідження, науково-
технічної (експериментальної) розробки з соціоекономічного напряму 
(додаток 12); 
 2.13. Форму експертного висновку фундаментального дослідження з 
природничо-математичного напряму (додаток 13); 
 2.14. Форму експертного висновку прикладного дослідження, науково-
технічної (експериментальної) розробки з природничо-математичного 
напряму (додаток 14); 
 2.15. Форму експертного висновку фундаментального дослідження з 
технічного напряму (додаток 15); 



 2.16. Форму експертного висновку прикладного дослідження, науково-
технічної (експериментальної) розробки з технічного напряму (додаток 16); 
 2.17. Форму переліку проектів, що пропонуються до виконання за 
рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2015 року (додаток 17) . 
 
 2.18. Графік подання проектів наукових досліджень і розробок вищих 
навчальних закладів та наукових установ Міністерства (додаток 18); 
 3. Ректорам вищих навчальних закладів та директорам наукових 
установ: 
 3.1. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і 
розробок, зокрема комплексних міжвузівських досліджень і розробок, 
відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 
наукових установ Міністерства освіти і науки на 2012-2015 роки, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
від 07.06.2011 № 535.  
 3.2. До 15 вересня 2014 року провести перший етап конкурсного 
відбору проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – Конкурс). 
 3.3. При здійсненні відбору на першому етапі Конкурсу врахувати 
орієнтацію проектів на отримання наукових результатів 
конкурентоспроможних на світовому ринку та на їх практичне застосування 
у навчальний процес, соціальну сферу, виробництво з метою ефективного 
використання бюджетних коштів. 
 3.4. За результатами першого етапу Конкурсу відповідно до графіка 
подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних 
закладів та наукових установ подати до управління наукової діяльності 
(Якименко О. В.): 
 3.4.1. Проекти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в 
університетах»; 
 3.4.2. Документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу 
(копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу 
вченої (наукової, науково-технічної) ради); 
 3.4.3. Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок 
видатків державного бюджету починаючи з 2015 року.  
 4. Управлінню наукової діяльності (Якименко О. В.): 
 4.1.  Здійснити організацію проведення Конкурсу. 
 4.2. До 25 жовтня 2014 року забезпечити розгляд та затвердження 
результатів експертизи проектів наукових досліджень і розробок вищих 
навчальних закладів та наукових установ на засіданнях секцій за фаховими 
напрямами та на засіданні Наукової ради Міністерства. 



 4.3. До 31 жовтня 2014 року поінформувати вищі навчальні заклади та 
наукові установи про результати Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Перший заступник Міністра       І. Р. Совсун 
 


