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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Положенням визначається порядок проведення першого етапу
конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - Конкурс) у
Запорізькому національному університеті, що виконуються за рахунок коштів
загального фонду Державного бюджету України за кодом програмної
класифікації видатків 220104G.
1.2. Метою Конкурсу є відбір проектів фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок , що мають
високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують кращі показники
наукових і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне
використання коштів Державного бюджету,
1.3. Формування тематики фундаментальних досліджень та прикладних
досліджень і розробок Запорізького національного університету здійснюється з
урахуванням наступних принципів:
- узгодження послідовності виконання етапів науково-дослідних робіт з
одержанням конкретних наукових результатів, направлених на вирішення
важливих завдань у різних галузях економіки, у сфері національної безпеки та
оборони, соціальної сфери, освітньому процесі;
?
- неперервність етапів виконання науково-дослідних робіт з метою
забезпечення прикладного застосування одержаних наукових результатів та їх
комерціалізації.
1.4. Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:
- обґрунтованість
актуальності проблеми, теми, предмета,

їх

відповідність потребам економіки та суспільства;
- повнота визначення, оригінальність і обґрунтованість основних ідей,
пропозицій, мети і завдання, послідовності розробки;
- науково-технологічна або науково-практична новизна очікуваних
результатів, їх відмінність від наявних напрацювань, повнота розкриття та
аналізу аналогів і прототипів;
- відповідність потребам суспільства та економіки країни, практична
цінність і конкурентоспроможність для практичного використання;
- наявність попереднього доробку щодо даної тематики;
- наявність якісних та кількісних наукометричних показників у
керівника та учасників проекту;
- обґрунтованість очікуваних результатів за темою проекту:
- перспективність упровадження, використання, патентування та

з
продажу ліцензій.

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1.
2.2.

Конкурс оголошується наказом МОН України.
Організаційне та експертне забезпечення проведення Конкурсу

здійснює конкурсна комісія.
2.3. Головою конкурсної комісії є проректор

з наукової роботи

університету.
2.4. Персональний склад комісії та терміни проведення Конкурсу
затверджуються
наказом
ректора
на
підставі
відповідного
наказу
МОН України.
2.5. Проекти фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних. (експериментальних) розробок, які подаються на Конкурс (далі
Проекти), формуються відповідно до переліку пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок.
2.6. При формуванні обсягу фінансування на виконання наукового
Проєкгу, що подається на Конкурс, наукові керівники керуються детальними,
розрахунками калькуляцій кошторисної вартості наукових проектів, які
обов’язково додаються до Проекту та надсилаються до Міністерства освіти і
науки України як замовника наукових досліджень і розробок.
2.7. До Проектів додаються листи підтримки, що підтверджують
можливість використання результатів дослідження у виробництві, соціальній
сфері та (або) можливість впровадження із зазначенням обсягів надходжень до
спеціального фонду ЗНУ та термінів впровадження (для прикладних
досліджень та розробок).
2.8. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на
засіданнях кафедр, лабораторій, Рад факультетів, де з ’ясовуються доцільність,
кадрові та матеріальні можливості виконання роботи.
2.9. Розгляд Проектів здійснює конкурсна комісія, яка може залучати до
експертизи Проектів в якості експертів фахівців, що не входять до загального
складу комісії.
2.10. Розгляд кожного Проекту здійснюється не менш ніж двома членами
конкурсної комісії (експертами), що готують окремі експертні висновки Якщо
мають місце суттєві розбіжності в оцінках Проекту, до його розгляду
залучається третій фахівець.
2.11. За результатами роботи конкурсної комісії складається відповідний
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протокол.
2.12. Результати
розгляду
Проектів,
поданих
на
Конкурс,
затверджуються науково-технічною радою ЗНУ.
2.13. Проекти, рекомендовані науково-технічною радою ЗНУ до участі у
другому етапі Конкурсу, у встановлений термін подаються до МОН України.
2.14. Контроль за проведенням Конкурсу покладається на проректора з
наукової роботи.

ПОГОДЖЕНО
Начальник юридичного відділу

К.Б. Борисов

Положення про проведення першого етапу конкурсного відбору наукових
проектів, які виконуються в Запорізькому національному університеті
за рахунок коштів загального фонду
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