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П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ



В С Т У П 

Дане Положення розроблено згідно з наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 14.04.2003 р. №290 “Про затвердження Положення “Про 

порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та 

впровадженням НДДКР в системі Міністерства транспорту України”, статті 62 

Закону України “Про освіту”, ДСТУ 3973-2000 “Система розроблення та 

поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних 

робіт. Загальні положення,” та з метою підвищення науково-технічного рівня 

досліджень, широкого залучення наукових колективів університету до рішення 

фундаментальних проблем, пріоритетних господарських та соціально-

економічних програм, як основи розвитку освіти та підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. 

Конкурсна система розгляду пропозицій, розподілу виділених фінансових 

коштів згідно з результатами конкурсів, дає окремим спеціалістам університету 

рівні умови розробляти, захищати та реалізовувати свої проекти. 

Вимоги положення є обов’язковими при проведенні конкурсу науково-

технічних робіт, що фінансуються з коштів держбюджету. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Конкурс оголошується щорічно за 5-ть місяців до його проведення 

розпорядженням по університету. 

1.2. Керівниками проектів можуть бути доктори наук – керівники 

наукових шкіл, як виняток, кандидати наук, які по закінченні НДР мають 

захистити докторську дисертацію. 

1.3. На конкурс подаються науково-технічні роботи, націлені на 

реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, науки і техніки. 

Проекти повинні передбачати створення принципово нової техніки, 

технології, матеріалів, приладів та обладнання з урахуванням кінцевої потреби 

залізниць та промисловості. 

1.4. Всі документи готуються державною мовою. 

 

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

РОБІТ 

2.1. На конкурс подаються: 

- обґрунтування НДР  

- при необхідності внутрішні чи зовнішні рецензії відомих спеціалістів у 

даній галузі. 

Вказаний пакет документів надається до науково-дослідної частини. 

2.2. Після реєстрації в НДЧ роботи передаються до експертної ради 

університету, де обговорюються: 

- мета дослідження;  

- актуальність; 

- технічний рівень; 

- наукова новизна;  

- оригінальність і необхідність виконання цього проекту; 



- очікувані результати; 

- можливість захисту кандидатської та докторської дисертацій. 

Пакет документів передається одному із експертів, який за дорученням 

голови експертної ради знайомиться зі змістом проекту і етапами його 

виконання, який і представляє цю роботу на черговому засіданні експертної 

ради. 

Після розгляду роботи, відкритим голосуванням за більшістю голосів, 

приймається рішення про включення до плану робіт, які фінансуються за 

рахунок державного бюджету України, обсяги фінансування та терміни 

виконання. 

2.3. Критеріями відбору проектів є фундаментальність досліджень з 

урахуванням розвитку наукових шкіл, науково-технічний рівень розробок в 

порівнянні з кращими світовими розробками, подальше впровадження у 

виробництво, можливість підготовки кадрів вищої кваліфікації(Додаток). 

2.4. Якщо проект НДР був відхилений за результатом конкурсу, то 

керівника проекту повідомляють в тижневий термін. 

2.5. Рішення експертної ради за результатами конкурсного відбору 

наукових робіт та наказ по університету є основою для включення їх в 

тематичний план університету. План затверджується ректором та надається 

Міністерству транспорту та зв’язку України для подальшого узгодження. 

2.6. Відповідальність за якість підготовки конкурсу покладається на 

науково-дослідну частину університету.  

2.7. Контроль за проведенням конкурсу здійснює експертна рада 

університету. 

3.ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ 

3.1. Це Положення вводиться в дію після схвалення на Вченій раді 

університету і затверджується ректором. 

3.2. Положення може бути доповнено чи змінено в залежності зі змінами 

в чинному законодавстві. 

3.3. Положення може бути скасовано після прийняття відповідного 

рішення Вченою радою університету та затвердження його ректором. 

 

 

Проект Положення     Узгоджено: 

вносить зав.від.НДЧ  НЗН    С.В.Мямлін 

  Л.Я.Зіненко ПФК    М.П.Островерхов 

     НДЧ    Д.Н.Козаченко 

     НК    В.М.Баркалов 

     НП    Н.В.Пайос 

     НЮ    Н.П.Костюк 


