Облікова картка НДР № ___
Заповнення усіх пунктів є обов’язковою умовою для реєстрації в
УкрІНТЕІ!!!


Назва роботи - зазначається назва науково-технічної продукції
(1 – українською мовою, 2 – англійською мовою).
1.
2.

Мета НДР (1 – українською мовою, 2 – англійською мовою)
1.
2.

Реферат (1 – українською мовою, 2 – англійською мовою) – у стислій формі, не
повторюючи назви НДР, викладається основний зміст результатів НДР: об’єкт
дослідження, мета дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати,
новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання.
1.
2.

Відомості про науково-технічну продукцію (НТП):


Опис науково-технічної продукції (надається короткий опис науковотехнічної розробки (максимум до 1000 знаків):

 Вид продукції – підкреслюється відповідний код результату НДР:
01 – випуск нового виду продукції:

001 – техніки;
002 – технології;
003 – матеріалів;
004 – сортів рослин;
005 – порід тварин;
006 – методів, теорій;
007 – інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові
документи, програмно-технологічна документація тощо – вказується);
02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану
навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення
зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності
діагностики та лікування хворих тощо – вказується).



Галузь застосування (зазначається можлива галузь застосування розробки):



Соціально-економічна

спрямованість

НТП:

(підкреслюються

відповідні позиції).















Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій
тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню
імпорту;
Збільшення обсягів виробництва;
Поліпшення стану навколишнього середовища;
Економія енергоресурсів;
Економія матеріалів;
Зменшення зносу обладнання;
Підвищення продуктивності праці;
Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності
діагностики та лікування хворих;
Підвищення автоматизації виробничих процесів;
Забезпечення промисловості чи населення новим видом
інформаційно-комунікаційних послуг;
Інше: надає інформацію керівник НДР (власноруч)

Стадія завершеності НТП (підкреслюються відповідні коди):
3.1. – Ідея, концепція;
3.2. – Звіт по НДР;
3.3. – Експериментальний (макетний) зразок;
3.4. – Дослідний зразок;
3.5. – Конструкторська та технологічна документація;
3.6. - Промисловий зразок;
3.7.- Дрібносерійне виробництво;
3.8. – Серійне виробництво;
3.9. – Інше (вказується).



Впровадження

науково-технічної

відповідний код):

– “Впроваджено”;
– “Не впроваджено”.

продукції

(підкреслюється

Практична реалізація продукції (зазначаються):



-

Строки впровадження науково-технічної розробки : (вказати
початок та закінчення етапу впровадження даного виду НТП).

-

Виробники науково-технічної продукції: ЗНУ

-

Споживачі продукції (додається до 10 позицій):

-

Перспективні ринки збуту продукції (додається до 10 позицій).

Права інтелектуальної власності (підкреслюються відповідні коди):



5.1. – Є ліцензійна угода;
5.2. – Отримано патент;
5.3. – “Ноу-хау”;
5.4. – За договорами;
5.5. – Подано заявку на патент*;
5.6. – Інше (вказати).
* При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту, номера патенту або
заявки, власника патенту, об’єкта патентування та зазначаються країни, на які
поширюється дія патенту.



Форми та умови передачі продукції (підкреслюються відповідні коди):
4.1. – Продаж ліцензії;
4.2. – Продаж “ноу-хау”;
4.3. – Продаж патенту;
4.4. – Продаж продукції;
4.5. – Навчання персоналу;
4.6. – Інвестиції;
4.7. – Спільні НДР;
4.8. – Спільне виробництво;
4.9. – Інше (вказати).



Бажаний характер співробітництва з інвестором
(заповнюється за потреби) зазначається:
6.1. – Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.;
6.2. – Права, що надаються інвестору після завершення роботи;
6.3. – Наявність бізнес-плану (так, ні);
6.4. – Техніко-економічне обгрунтування (так, ні);
6.5. – Потенційний обсяг продажу, тис. грн.;
6.6. – Очікуваний термін окупності (років);
6.7. – Додаткова інформація (за бажанням власника розробки).



Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної
документації тощо) – якщо результати НДР опубліковані, захищені патентом
або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивнотехнічний документ. Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен
відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації.



Керівник роботи (1 –

українською мовою,
2 – англійською мовою
(латинськими літерами)) – зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада,
науковий ступінь, вчене звання керівника НДР.
1.
2.

Шифр та назва наукової спеціальності керівника НДР:



Список виконавців роботи (1 – українською мовою, 2 – англійською мовою
(латинськими літерами)) зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада,
науковий ступінь, вчене звання,
шифр та назва наукової спеціальності
Виконавців НДР.
1.
2

Підпис керівника роботи

