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СТАНДАРТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТВНЗ 35.2-0:2016 
ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, 

ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ХАРКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІМ УНІВЕРСИТЕТОМ ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

____________________________________________________________________________ 
Чинний від 2016-05-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цим Стандартом визначається порядок проведення конкурсного відбору 
проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок, які виконуються науковими 
працівниками Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (далі – 
ХНАДУ, Університет) за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
Закон України «Про вищу освіту»; 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 
Закон України «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної 

діяльності»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1084 «Про затвердження 

Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і 
розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 №423 Щодо затвердження 
Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України 
наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV 
рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015№ 1287 «Про проведення 
Міністерством освіти і науки України конкурсу проектів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у 
вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління 
Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету та управління ними». 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 У цьому стандарті використано терміни та їх визначення: 
наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання 

нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 

фундаментальні наукові дослідження -  теоретичні та  експериментальні наукові 
дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, 
суспільства, людини, їх взаємозв’язку; 
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прикладні наукові розробки – теоретичні та експериментальні наукові 
дослідження,  спрямовані на одержання і використання знань для практичних цілей. 

науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна діяльність, що 
базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи 
практичного досвіду та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного 
використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або 
істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти 
права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги. 

 
3.2 Скорочення 
Університет – Харківський національний автомобільно-дорожній університет; 
Конкурс – порядок конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та 

прикладних досліджень, розробок Університету; 
Дослідження і розробки - фундаментальні дослідження і прикладні дослідження, 

розробки; 
Проекти - проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс; 
Запит – запит на фінансування науково-дослідних робіт; 
НТР – науково-технічна рада 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

4.1 Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних  
розробок (далі – дослідження і розробки), що мають високий науковий та науково-
технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів, 
забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету. 

4.2 Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв: 
1) для досліджень: 

- актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проекту; 
- наукова новизна запропонованих рішень,  методів та  засобів досліджень; 
- наявність попереднього доробку щодо даної тематики; 
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, 

студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських 
дисертацій; 

- перспективність подальшого використання результатів досліджень; 
- наявність публікацій; 
- можливість використання в навчальному процесі; 

2) для розробок: 
- актуальність та доцільність виконання розробки; 
- наявність попереднього доробку; 
- залучення до наукових розробок аспірантів і докторантів, молодих учених, 

студентів, захист за результатами розробок кандидатських та докторських 
дисертацій; 

- практичні результати проведеної розробки для створення 
конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, 
пристроїв, інших суспільно корисних результатів; 

- перспективність упровадження, використання, патентування та продажу 
ліцензій; 

- перспективність  тиражування  за   допомогою   інноваційних структур; 
- наявність публікацій; 
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- можливість використання в навчальному процесі. 
4.3 У Конкурсі приймають участь проекти, виконання яких триває не більше двох 

років для прикладних розробок та не більше трьох років для фундаментальних 
досліджень. 

5 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

5.1 Конкурс має відкритий характер та проводиться згідно наказу ректора 
ХНАДУ, на підставі виділеного Міністерством освіти і науки України фінансування 
фахових тематичних наукових напрямків . 

5.2 У першому етапі Конкурсу можуть брати участь наукові колективи ХНАДУ, які 
мають науковий доробок фахових тематичних наукових напрямків, що дає змогу оцінити 
перспективність, ефективність та практичну цінність запропонованих Міністерством освіти 
і науки проектів. 

5.3 До участі у Конкурсі приймаються проекти фундаментального, прикладного 
характеру та науково-технічні (експериментальні) розробки. 

5.4 Проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс, формуються 
відповідно до переліку пріоритетних тематичних наукових напрямів досліджень і розробок, 
які встановлюються Міністерством освіти і науки України з урахуванням профілю 
підготовки фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації університету. 

5.5 Формулювання конкурсних Проектів має здійснюватися ученими, керівниками 
структурних підрозділів  Університету зі своєї ініціативи або на виконання завдань з 
конкретних науково-технічних проблем, які пропонуються до вирішення згідно наказу 
ректора. 

Перевага у відборі до розгляду як ініціативних, так і замовлених Проектів має 
надаватися комплексним Проектам, у виконанні яких бере участь найбільша кількість 
структурних підрозділів та наукових співробітників Університету та міжвузівським 
проектам, які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та 
економіки України. 

5.6 Пропозиції для участі у Конкурсі попередньо обговорюються в структурних 
підрозділах (на засіданнях факультетів, кафедр), де з’ясовуються доцільність, кадрові та 
матеріальні можливості виконання  наукової роботи. 

5.7 Проекти на Конкурс готуються за формами, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України на поточний рік. 

5.8 Підрозділи, які не подали звітні матеріали на закінчені роботи, не беруть 
участі у Конкурсі. 

5.9 Не приймаються на Конкурс роботи керівників, закінчені роботи яких за 
висновками експертизи отримали оцінку з низьким рівнем. 

5.10 У строки, визначені в наказі ректора, наукові керівники Проектів подають 
запити для участі у Конкурсі до науково-дослідної частини, яка перевіряє їх відповідність 
встановленим Міністерством освіти і науки України вимогам та готує їх для передачі на 
Конкурс. 

5.11 Обов’язки конкурсної комісії по розгляду Проектів покладаються на науково-
технічну рада Університету, яка розглядає кожен Проект, що поданий на першому етапі 
Конкурсу, та приймає відповідні рішення в порядку, визначеному цим Стандартом. 

6 ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ 

6.1 Розгляду Проектів науково-технічною радою ХНАДУ передує експертиза 
наукових Проектів. Розгляд кожного Проекту здійснюється  не  менше  ніж двома 
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фахівцями,  що готують окремі експертні висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності 
в  оцінках  проекту,  до  його  розгляду залучається третій фахівець. 

6.2  Заключну експертизу наукових проектів проводить НТР Університету. НТР 
Університету:  

- розглядає результати закінчених держбюджетних робіт; 
- розглядає рейтинг всіх робіт, які приймають участь у Конкурсі; 
- проводить підсумки Конкурсу. 

6.3 За необхідності НТР Університету може скеровувати поданий на Конкурс 
Запит для зовнішньої експертизи. 

6.4 Експертиза Проектів проводиться з урахуванням таких критеріїв: 
6.3.1 Для досліджень: 

- актуальність, наукова обґрунтованість, перспективність тематики проекту; 
- наукова новизна запропонованих рішень, фундаментальність, оригінальність ідей, 

концепцій; 
- відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню; 
- наявність попереднього доробку щодо даної тематики; 
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих  учених, 

студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських 
дисертацій; 

- перспективність подальшого використання результатів досліджень; 
- наявність і рівень публікацій; 
- можливість використання в навчальному процесі; 
- наявність наукової школи. 

6.3.2 Для розробок 
- актуальність та доцільність виконання розробки; 
- наявність попереднього доробку; 
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих  учених, 

студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських 
дисертацій; 

- практичні результати проведеної розробки для створення конкурентоспроможних 
технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших 
суспільно корисних результатів; 

- перспективність упровадження, використання, патентування та продажу ліцензій; 
- перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур; 
- наявність і рівень публікацій; 
- наявність попереднього фінансування розробок; 
- можливість використання в навчальному процесі. 

7 РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ВІДКРИТТЯ ФІНАНСУВАННЯ 

7.1 За результатами конкурсного відбору, проведеного в Університеті, Запити 
направляються для участі у другому етапі, що проводиться в Міністерстві освіти і науки 
України. 

7.2 Наказ Міністерства про результати конкурсного відбору Проектів 
оголошується наказом ректора по Університету і доводиться до відома керівників 
Проектів. 

7.3 За результатами конкурсного відбору Проекти включаються до тематичного 
плану науково-дослідних робіт Університету. 

7.4 Фінансування Проектів, що пройшли Конкурс, розпочинається з 1 січня 
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наступного після проведення Конкурсу року. 
7.5 Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету за бюджетною 

програмою визначається законом України «Про Державний бюджет» на відповідний 
фінансовий рік. 

7.6 Виділені кошти на виконання проектів використовуються лише за цільовим 
призначенням. 

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

8.1 Відповідальність за недодержання умов встановлених у Положенні про 
проведення конкурсного відбору наукових проектів, які виконуються університетом за 
рахунок коштів загального фонду державного бюджету несе заступник ректора з наукової 
роботи. 

8.2 Відповідальність за якість та достовірність даних, представлених в запитах 
проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, розробок несе науковий 
керівник проекту. 

8.3 Відповідальність за підготовку, проведення першого етапу конкурсу та 
представлення документів у встановлений термін до Міністерства освіти і науки України 
несе начальник НДЧ. 


