Додаток
до договору на НДР №

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________
(керівник (заступник) організації споживача )

_______________________________________
(керівник (заступник) організації замовника )

_________
(підпис)
_________
(дата)

__________
(підпис)
__________
(дата)

_______________________
(розшифровка підпису)

________________________
(розшифровка підпису)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
__________________________________________________________________
(назва НДР,
шифр, індекс, номер державної реєстрації НДР)

Діє з доповненням __________________________________________________
(номер доповнення)*

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________
(керівник (заступник) підприємства (організації) – виконавця НДР)
______________

________________________

(підпис)
_____________
(дата)

(розшифровка підпису)

____________________
* Зазначають за наявності доповнення до ТЗ

ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ (ТЗ)

ТЗ на НДР розробляються згідно з ДСТУ 3973-2000.
ТЗ на НДР містить такі розділи:
- підстава для виконання роботи;
- мета і призначення НДР;
- виконавці НДР;
- вимоги до виконання НДР;
- етапи НДР і термін їх виконання;
Таблиця – Етапи НДР
Етап НДР

Зміст етапу

Вибір напряму дослідження

Теоретичні
експериментальні
дослідження

Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної і
патентної документації.
Вибір напряму дослідження.
Обґрунтування прийнятого напряму дослідження.
Розроблення, погодження та затвердження ТЗ на складові
частини НДР (за необхідності).
Розроблення і погодження методики та програм робіт
щодо проведення досліджень.
Складання та оформлення проміжного звіту за етапом.
Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це
передбачено ТЗ.

та Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень
принципових питань.
Розроблення документації, виготовлення і налагодження
макетів, моделей або експериментальних зразків
майбутніх виробів, програм і алгоритмів (за необхідності).
Проведення експериментальних робіт та дослідження.
Оброблення і коригування результатів теоретичних і
експериментальних досліджень.
Складання висновків за результатами досліджень.
Складання та оформлення проміжного звіту за етапом.
Розглядання та приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ

Узагальнення і оцінювання Узагальнення результатів теоретичних досліджень і
результатів
досліджень, експериментальних робіт.
складання
звітної Оцінювання повності і якості вирішення поставлених
документації
завдань.
Узагальнення матеріалів патентного пошуку і підготовки
звіту про патентні дослідження (за необхідності).
Оформлення патентного захисту можливих об’єктів
інтелектуальної власності та розроблення заходів щодо
збереження «НОУ-ХАУ».
Розроблення проекту ТЗ на наступну НДР у разі
необхідності подальших досліджень або ТЗ(МТВ) та ДКР
(ДТР).

Підготовлення комплекту звітної документації.
Формулювання висновків за результати досліджень і
розроблення рекомендації щодо застосування результатів
НДР. Розглядання результатів на науково-технічній раді.
Подання роботи до приймання.
Приймання НДР

Заходи щодо підготовки НДР до приймання.
Приймання і державний облік НДР.

-

очікувані результати та порядок реалізації НДР;
матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів;
порядок приймання НДР та її етапів;
вимоги для розроблення документації;
вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом
(за необхідності);
- додатки.
Залежно від специфіки НДР дозволено уточнювати зміст розділів,
об’єднувати окремі розділи та вводити нові.

_______________________________
(науковий керівник НДР)
___________ __________________
(підпис)
(розшифровка підпису)
_____________
(дата)

