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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імен і ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № d-153 
~1. Київ 

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково

т.ехнічних (експерил!f.ентальних) розробок молодих вчених 

З метою забезпечення підтримки молодих вчених , для більш широкого 

залучення їх для вир ішення актуальних завдань економ і ки, суспільства та 

національної безпеки кра·іни, розвитку технологій, виробництва та інноваційного 

підприємництва, формування творчого покол іння молодих науковц і в у різних . . 
галузях науки, конкурентоздатних на МІ)кнародному ринку прац1 , та своєчасного 

надання пропозиці й в ід ун і верситету для участі в конкурсі Міністерства освіти і 

нау ки У країни 

НАКАЗУІО : 

1. Прийняти до виконання наказ Міністерства освіти і науки України № 

983 від 03.07.20 17 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових 

досл іджень і розробок» (додато1< 1 - наказ МОН Украі·ни). 

При проведенні конкурсу керуватися «Положенням про проведення 

Мі ністерством освіти і науки України Конкурсу проекті в наукових робіт та 

науково-тех нічних (експериментальн их) розробок молодих вчених, які 

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що 

г~алежать до сфери управління Мін істерства, подальше виконання цих робіт і 

розробок за рахунок кошті в загального фонду державного бюджету та 

управл іння ними» затвердженого наказом МОН України в ід 14. 12 .20 15 р. № 1287 
(із зм інами , внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655 «Про внесення змін 
до наказу Мі н істерства осв іти і науки України в ід 14.12.2015 р. № 1287», 
зареєстрованого у Мі н істерстві юстиції України 23 травня 20 17 року 

№655/30523). 
2. Орган ізаційно-анал ітv.чному відд ілу НДЧ (О.В. Савич) організувати 

проведення конкурсу КПІ ім . І горя С і корського наукових робіт та науково

технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які будуть 

ф і нансуватися за рахунок кошті в загального фонду державного бюджету. 

3. Директорам інституті в , деканам факультетів, керівникам наукових 

структурних підрозділ і в провести перший етап розгляду за пропонованих 

проекпв. 



При визначенні тематики досліджень та розробок звернути увагу на 
пропозиції Міністерства освіти і науки У країни стосовно спрямованості 
наукових проектів згідно наказу МОН. 

Проекти підготувати відпов ідно до форм, встановлених мін істерством 
(додаток 2). 

4. Вченим радам інституті в , факультетів, наукових підрозділів на 

конкурсних засадах відібрати проекти для загальноун іверситетського етапу, 
які за результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі оцінки та 

визнані роботами високого наукового рі вня строго дотримуючись 
затвердженого МОН У країни положення про конкурс. 

5. Керівникам підрозділ і в подати до орган ізаці йно-аналітичного відділу 

НДЧ (корп. 1, кімн. 259-а, тел. 454-92-01) з 2 по 4 серпня 20 17 р. : 

витяг з протоколу засідання Вченої ради інституті в, факультеті в; 

науково-експертн 1 висновки; 

відібран і проекти на нові роботи для реєстрації за встановленою 
формою в електронному та роздрукованому вигляді ; 

листи підтримки в ід зацікавлених орган ізац і й; 
. . . 

- дов1дки про виконання господарчих договорш та грант1 в; 

ф інансове обrрунтування; 

інформацію до проекту. 

Проекти, яю відібрані у 

інформац і йн ій систем і «Наука 

безпосередньо у п ідрозділах. 

п ідрозділах, оформлюються в єдиній 

в ун 1 верситетах» та роздрукову 1оться 

Науковим кер1вникам самості йно зареєструватись в єдиній 

інформац ійній систем і «Наука в уні верситетах» l1ttps://ki s. гi t.o гg.Lia, 

https://kis.111011.gov.ua відповідно до інструкції, що надається за посиланням 

"Дізнатися більше" , п і сля реєстрації звернутись до НДЧ КПІ і м. Ігоря 

Сікорського для активації обл і кового запису як керівника проекту, після 

отримання облікового запису здійснювати внесення інших авторів проекту, а 

також додан ня, редагуван ня та друк самого проекту . 

б . Науково-досл ідній частин і (З .В . Кравець) орган ізувати проведення 

експертизи наукових робіт, поданих на конкурс, до 17 серпня 2017 р . 

7. Організаційно-анал ітичному відділу НДЧ (О.В. Савич) п ідготувати 

та подати до департаменту науково-технічного розвитку МОН України 

проекти , які в результаті конкурсного в ідбору отримали найвищі оцінки 

рекомендуються Вченою радою до участі в конкурс і на р і вні м і н істерства. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Проректор М.Ю. Іл ьченко 



Проект наказу вносить 

заступник проректора 

з наукової роботи 

q)_ М-1_(,Q_Q(~tl{ Котовський В.Й. 

Начальник ДЕФ 

УЗГОДЛ<ЕНО: 

Л.Г. Субботіна 

Начальник ВК та АС 

І-Орисконсульт 

ДП №2 

Надруковано в 2 примірниках 
на 2 аркушах кожний 
виконавець Кравець З.В . тел. 92-01 
друкував Федосенко М.М. тел. 92-01 

~/ 

П.П. Андрейчук 

;~~~w 

/./ ( ./ ,,zC !l 

Наказ розіслати: 

1. Загальний в ідділ 

2.НДЧ 

З. Електронна копія -
підрозділи, факультети 

4. Веб сайт 



\ПНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І нл:УКИ )'КРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. К1йв 

Про 01·о:юшення конкурсного відбору у 2017 році 
11роектів наукових робіт та науково-технічних 

( експери\1ента.пьних) розробок !\-юлодих вчених 

Відповідно до Закону України «ГІро наукову і науков<)-те,нічн~ 

.Jія:1ьні<.:ть» та наказу Міністерства освіти і науки України від J 4.12.20 І~.~·,, l 28: 
«І Іро ·затвердження Положення про проведення Мjністерство:\t освjл1 і науки 

України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-техн1чш1х 

{ експери!\1ентальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчають<..: я\ ~ 

вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери 

управ.1і ння Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок ·ш ра\~ HtJf\ 
коштів 3аrальноrо фонду державного бюджету та управління НН\Ш». 

3ареєстрованоrо у Міністерстві юстиuїї Украі'ни 06 січня 2016 року ~а 

S'.: 15/28145 (і:з 1міна~·1И, внесеними наказом Міністерства освіти і науки Укра·інн 

ві.J 26.04.2017 No 655 «Про внесення змін ;.ю наказу Міністерства освіти і tJ;.i> ки 

України від 14 грудня 2015 року No 1287». зареєстрованим у Міністерстві нJ(ПШії 
України 23 травня 2017 року за No 655/30523), а також з ~1етою 1абен1t:ч<:?ння 
11і.:пр11~1ки молодих вчених, створення ними дослідниuьких груп .~:1я вирі ш~ння 

актуа.1ьних проблемних питань. формування творчого поко:~іння 'ю:ю_~н\ 
11зуковні в у рі·ших га:1узях науки. конкуренто1датних на :\1іжнарод1Ю\t~ r~1 н к~ 

r1раш. 

Н Л КЛ З У ІО: 

1. Оrолоситн 3 03 лиnня 2017 року конкурсний відбір у 201 7 роні 11росl\тів 
наукових робіт~ науково-технічних (експериментальних) ро·Jробок '10.10.:111~ 
нчеmf:"\. які працюють (навчаються) у виших навчальних 1ак.1адах та ю: 1\1.ННі\ 

: стшювах (.J.a.1i - ВНЗ та НУ). що належать до сфери управління \1011 (.:I~L:i -· 

Конкурс). 110.J.а:1ьн1е виконання яких рtнпочнеться у 2017 роні 1а рахунок l\ОШІ ~в 
~~!1·u:1ьного фон;.~у державного бюджету згідно 3 наступною тематикто: 

нові технології транспортування. перетворення та 1б~рігання ~н~ргії: 
в11ров~.тж~ння енергоефективних. ресурсо·~беrежувальннх тсхно.югііі. t_)(В(н·ння 
а.1ьт~рнапшних .Jжере.1 ~нергії: 6t?3nечна. чи~н1 й ефективна e11ep1·eп1l\1.:i: 



нові технології розвитку: транспортної системи. у TO!\·ty чисн ptH) \t ннй. 

3е:н.~ний та інтегрований транспорт: ракетно-кос.\1ічної галу-3і. аві;.~- і 

суднобудування: озброєння та військової техніки: дослідження -з найоі.1ьш 

важ.1ивих проблем ядерної фі1ики. радіофізики та астрономії: 

нов1 техно:юrії виробниuтва \Штерtашв, їх оброб.1ення. ·з'сднан11я. 

контролю якості: :У1атеріа:ю1навство~ наноматеріали та нанотехно.1огії: 

нові технології еко:югічно чистого виробниuтва та будівнинтва. охорони 

навко~1ишнього природного середовища, видобутку та переробки кориснн:\ 

копалин: х1м1чю процеси та речовини в екології: рашона_·1 ьне 

природокористування: 

технолопчне оновлення та розвиток агропромислового l\O\tn:1eкcy: 

органічне виробництво і продовольча безпека; 

сконом1чю перетворення; демографічні змtни та б.1агопо:1уччя 

сустльства: 

актуальні проблеми педагогіки~ психології та соціо.1огії: інтеграt1ія ~10 

європейського науково-освпнього простору: соніально-11с11хо:1огічнз 

реао1.1панія в~иськовослужбовців -з місuь в1иськових конф:1іктів. і.:Ї\tей 

поранених і -~агиблих; підтримка обдаровано'і молоді та формування у .JітеИ 

сучасного світогляду, моральної і громадянської позинії: 

правові. філософські. історичні та нолітолоrічні аспt:кти дсржавотвоr~ння: 

захист свободи наuіональної бс3пеки України та 11 громадян на ш.1яху 

євро і нтегранії; 

актуальн1 проблеми українознавства. л1тературо1навства. 

\Шстецтво1навства, мовознавства та соніа.1ьні комуніканії: 

розробка й впровадження нових технологій та обладнання д;1я якісного 

медичного обслуговування, фармацевтики. профілактики та :11к: нання 

·шхворюва1·11>: біотехнології; 

ро1виток сучасних інформаuійних. комунікаuііІних техно.югіИ. 

робототехніки. 

2. Створити Конкурсну ком1с1ю 3 ві;1бору проектів \ю:10л1х Rчених. які 

праuюют1> (навчаються) у ВНЗ та НУ. ню належать до сфери упrав.1іння МОН 

(да:1і - Конкурсна комісія). та -затвердити її персональний ск:1а:~. шо :ю~·щпься . 

.3. 3uтвердити: 

11ерсона:1ьний скла,1 Експертної ради МОН J ~ксnертнзи проt>кл в 

11а) коних робіт. науково-технічних (експериментальних) р<нробок 'ю:10д11~ 

вчених. які 11раuююп> ( навtшються) у ВН'З та НУ. що на.1сжать :10 сфери 
управ:1іння МОН (далі - Рада). та секuій Ради ·за фаховими напряма!-.нt Cia:1i -· 
Сскпії). шо додається: 

оціночну шка.1у до форми науково-експертного висновку ·щ рсзультатачи 

11а~·кової та науково-технічної експертизи -~ оцінювання І1роекту на проведення 

на;·кової роб~ти та науково-технічної ( експери~1ентальн()ї) розробки. шо 
:Ю.13ЄТЬ(Я. 



з 

4. Затвердити форму інформації до проекту (для подальшої публікаuії). шо 
.:~о.дається. 

5. Ректорам ВНЗ та директорам НУ: 

1) до 30 серпня 2017 року провести перший етап Конкурсу в слшій 
інформаційній системі «Наука в університетаю>; 

2) ·ш результатами першого етапу Конкурсу до 04 вересня 2017 року 
надtслати поштою до департаменту науково-техючноrо ро:шитку МОН 

( Чсберкус Л.. В.}: 

а) супровідний лист з переліком проектів рооп, розробок. що 

пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету у 2017 poui; 

б) проекти наукових робіт, науково-технічних (ексnеримента.пьних) 

розробок молодих учених. що оформлені за зразком, наведеним у додатку J .:ю 

По"1оження про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурс] 

проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

мо.подих учених, які працюють {навчаються) у вищих навчальних -зак.1а.:шх та 

наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства. по;щ.1ьше 

виконання цих робіт і розробок за рахунок кошті в загального фонду державного 

бюджету та управління ними. ~штвердженого нака.1ом МОН від 1-k 12.2015 
No 1287, '3ареєстрованого в Міністерстві юстиції України Об сjчня 2016 р . 
• У!.! 15128145 (i:J змінами. внесеними наказом МОН від 26.04.2017 N~ 655 «Пrю 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України ві.1 14 гру..Jня 

2015 року No 1287», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 
2017 року за No 655130523 ); 

в) документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурс:: копію 

нака:зу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоко:1у 1асі.Jання 
вченої (наукової, науково-технічної) ради щодо рекомендованих проектів .:~.1я 

подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на .Jруго\1у 

етапі Конкурсу: 
. . r 

г) 11·оду на участь у виконанш досmдження чи розроокн вс1х основних 

виконавц1в кожного проекту~ 

~1) інформаuію .10 проекту (:Іля по;1~1ьuюї нублікацїі). 

6. Департаменту науково-технічного ро:звитку МОН ( Чсбеrкус Д. В.): 

t ) ·щі йснити організа11ію проведення Конкурсу; 

2) 1абе·шечити необхідні умови для проведення засідань Робочої групи ·! 

питань органі1аuії проuедури конкурсного відбору проекті в. 1атвсr.1ж~ної 

нака:юм МОН від 24.05.2017 No 746: 

3) ;ю 18 вересня 2017 року забезпечити підготовку та прове.Jення 

експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних ( ексnеримента:1ьних) 
rо·~робок \tо~1одих вчених. які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ. шо на:1ежать 
Jo сфери управління МОН, на засіданнях Секuій Ради: 



4) здійснити організа11ійні заходи щодо роботи Конкурсної комісії; 

7. Конкурсній комісії до ё5 вересня 20 І 7 року здійснити аналіз роботи Ра:~и . . 
та визначити проекти, яю рекомендован1 до виконання. 

8. Про результати Конкурсу видати відповідний наказ МОН га 

поінформувати ВНЗ та НУ (Чеберкус Д. В.). 

9. Контроль 3а виконанням наказу покласти на '3аступника J\:Jіністра 

Стріху М. В. 

Міністр :І. М. Гриневнч 



ЗА ТВЕР Д~ЖЕІ-10 

наказ \1 ін kтерства 
освіти і науки У країни 

від [j. o,r.2017 N~ .9 !->~ 

Інформація до проеk.ї)' (для подальшої публікації) 

На·ша проекту: __________ ... _ 

(не біт~шс 1 5-тн с:1ів) 
Тин rобоп1 (наукова робота. науково-тсхшчнu (експери.чснта:1ьна) р1.лро6ю.1 

оайве викреслити). 

Ор1-ш1і1ш~ія-виконавець: -----·-··-----··-·--·--------··-----
(повна назва) 

АВТОРИ ПРОЕКТУ: 

Керівник 11роекту (П.І.Б.) 

І оснон1ш~t .\tіснсм роботи ксрівнию.1 11роекту час ()ути ор1·анізація. ві:1 якої rю:1аrться нrР<:к 1 ) 
Науковнй ступінь ____ ··- __ ··--- __ ______ Rчснс ·тання 
\ 1існс ОСІІUВІJОЇ ро601и 

І Іrоскт rр·~г:1януто іі rюrо:~жено рішсНІІЯ\f наукової (вченої. науково-11.'.\Ні 1 нrої) ра.111 <шпвJ 

вн11юго навча.їьноrо ·шк.1а.:1у'наукової) t: гановн} ві.а « ___ ·-·· н ____________ 20 l _ р .. прРтоко;1 
.:"-і\: ___ _ 

Інші nвюри проект~----·----·-··· 
--·· ·-----· ·-----·-···-----··------- ---····-·--··---- ---------------· ·-- ·- --- ·-· --·---
І 1рононовані т~р,1іни виконання проекту (до Зб місянjв) 

] по 

Оріппов1111іf обсяr· фінансування 11роекту: ··- .. _______ тис. грн. 

І. АНОТАЦІЯ (;ю 5 рядків) 
( 1,·щютк11і1 1.ніс:т пrюе1-а11у} 

2. ПРОБ~-ІЕМЛ ТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Т Л ЇЇ Al\TYA"lbHICTh (;н) 1 О rя:1ків ·1 

-~· ;\:1ЕТА ТА ОСНОВНІ 'JАВДАННЯ (до 10 ря:tків) 
.i. ОЧІКУВАНІ РЕ1У.]ЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУІ\ОВЛ 1-ІОВІННЛ 
1 :to 1 О ри.жін) 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕ'!У~-ІЬТЛТІВ (.ю 10 rн;1ків1 

І ! і:ншс: 

,Jиректор департаменту 

науково-тех НІ чного розвитку Д. В. Чеберку( 



ЗРАЗОК: 

Форма проекту наукової роботи та науково-технічної 

(експериментальної) розробки 

Назва проекту 

(не більше 15-ти слів) 

Назва напряму секції (згідно із паспортом секції обирається не більше 2-х напрямів): 

(повне найменування) 

Місцезнаходження: 

Назва пріоритетного тематичного напряму Конкурсу проектів наукових робіт та науково

технічних (експериментальних) розробок молодих учених: 

АВТОРИ ПРОЕКТУ: 

Керівник проекту (П.І.Б.) 

(основним місцем роботи, (навчання) керівника проекту має бути організація, від якої подається 

проект) 

Науковийступінь ____________________________ вченезвання _________________ ~ 

Місце основної роботи, (навчання) 
--------------------------------------------~ 

Посада 

Співкерівник проекту (у міждисциплінарних наукових проектах) 

(П.І.Б.) 
На уко ви й ступ ін ь __________________ вчене з ван ня __________________________ _ 

Місцеосновноїроботи,(навчання) ________________________________________________ ~ 

(як основне місце роботи (навчання) співкерівника проекту вказується організація, від якої подається проект) 

Посада 

Тел.: E-mail: ------------------- -------------------------------------------~ 

Дата народження: __________________________________________________________ _ 
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Відповідальний виконавець проекту: 

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Тел.: E-mail: ---------- ----------
Дат ан ар од ження: _______________ ~ 

Проект розглянуто й погоджено рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 
вщ « __ » 20_ р., протокол № ____ _ 

Керівник проекту ____________ _ 
(П.І.Б.) 

Проректор з наукової роботи КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 
Підпис: ------------- М.Ю. Ільченко 

Підпис: 
------------~ 

(( )) _____ 20_ р. 
(( » _____ 20_р. 

МЛ. 



з 

П Р О Е К Т 

наукової роботи, науково-технічної ( експериментальноі) розробки молодих учених, 
що виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

Назва проекту: 

Пропоновані строки виконання проекту (до З років): з _______ по _____ _ 

Обсяг фінансування: __ тис. гривень, зокрема на 1-й рік __ тис. гривень, 
на 2-й рік тис. гривень, на 3-й рік тис. гривень 

1. АНОТАЦІЯ (українською та англійською мовами до 15 рядків) 
(короткий зміст проекту) 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 15 рядків) 

2.1. Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект. 
2.2. Об'єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки. 
2.3. Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки. 

3. СТ АН ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА ТЕМАТИКОЮ (до 70 рядків) 

3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою, тематикою, об'єктом 
та предметом наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки; у чому 

саме полягає внесок згадуваних вчених та чому їх напрацювання потребують продовження. 

доповнення, вдосконалення (до 20 рядків). 

3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими за даною 
проблемою, тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-технічної 

(експериментальної) розробки; окремо проаналізувати напрацювання цих учених за останні 

5 років із посиланням на конкретні публікації (до 30 рядків). 
З.З. Перелік основних публікацій (не більше 1 О-ти) закордонних і вітчизняних вчених (окрім 

публікацій авторів, що наведені у доробку), які містять аналоги і прототипи та є основою 

для проекту (до 20 рядків). 
Таблиця І 

Повні дані про статгі 

4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 70 рядків) 

4.1. Ідеї та робочі гіпотези проекту. 
4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект. 

4.3. Обгрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань: 

І 

стан наукової роботи або науково-технічної (експериментальної) розробки за тематикою; 

ідеї та робочі гіпотези проекту. 

5. ПІДХІД, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА 
ПРОЕКТОМ (до 50 рядків) 
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5.1. Визначення підходу щодо виконання наукової роботи та науково-технічної 
(експериментальної) розробки, обrрунтування її новизни. 

5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія наукової роботи та науково
технічної (експериментальної) розробки, що створюватимуться авторами у ході виконання 
проекту. 

5.3. Особливості структури та складових проведення наукової роботи та науково-технічної 
(експериментальної) розробки. 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬ ТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА 
(до 60 рядків) 

6.1. Докладно представити зміст очікуваних результатів, навести попередні описи методик, 
суспільних практик, положень, регламентів, пристроїв, технологій, обладнання, стандартів. 

проектів нормативно-технічних документів, творів, що створюватимуться, змінюватимуться 

та/або доповнюватимуться авторами. 

6.2. Вказати, які з очікуваних результатів можуть бути науково обrрунтованими та доведеними, 
спиратимуться на закономірності природи, а які - корисними практика-методичними 

напрацюваннями. 

6.3. Довести наукову (науково-прикладну) новизну результатів наукової роботи та науково
технічної (експериментальної) розробки на основі їх змістовного порівняння з існуючими 

аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації (таблиця І цієї 

Форми) та довести переваги отримуваного над наявним. 

7. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА 
(до 70 рядків) 
7.1. Визначити та обrрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної галузі 

суспільної практики, вирішення вітчизняних і світових проблем; довести відповідність 

потребам суспільства та економіки країни, за наявності - потребам світового ринку. 
7.7... Навести запланований перелік практичних методик, положень, регламентів, пристроїв, 

технолопи, обладнання, стандартів, інформаційно-аналітичних матеріалів, творів, 

рекомендацій, пропозиції до органів влади та інших документів, що можуть бути передані 
потенційним замовникам для використання поза межами організації-виконавця. 

7.3. За наявності навести результати проведених маркетингових досліджень щодо просування 
науково-прикладних результатів на світовий/внутрішній ринки та/або запропонувати шляхи 

подальших маркетингових досліджень, визначити потенційних замовників, навести перелік 

реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено договірні відносини (з 

підтвердженням листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, 

потенційних інвесторів або реального сектору економіки). 

7.4. Обгрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки. 
7.5. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема вищої 

кваліфікації, навести прізвища, імена, по батькові та тематику магістрантів і докторантів, 

що братимуть участь у виконанні проекту. 

7.6. Довести, що задля одержання наведених науково-прикладних результатів варто витрачати 
відповідні кошти державного бюджету, що соціально-економічний чи екологічний ефект 

від впровадження результатів проекту перевищить витрати. 

8. ФІНАНСОВЕ ОБrРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок за посадами та кількістю працівників, 

залучених до виконання, загальний та по роках). 

8.2. Обсяг витрат на матеріали, орієнтовний розрахунок за групами матеріалів (загальний та по 
роках). 
8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (за видами, на підставі порівняльного 

розрахунку попередніх періодів, загальний та по роках). 
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8.4. Інші витрати (за видами, із обrрунтуванням їх необхідності, загальні та по роках). 
8.5. Зведений кошторис проекту (загальний та по роках). 
8.6. Перелік обладнання (із зазначенням цін та виробників), необхідного для виконання 
наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки. 

9. ДОРОБОК ТА ДОСВІД АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за попередні 5 років) 
9.1. Зазначити h-індекс керівника проекту згідно з базою даних Scopus (або для гуманітарного 

та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar) та веб
адресу його відповідного авторського профілю. 

9.2. Зазначити сумарний h-індекс згідно з базою даних Scopus або для гуманітарного та 
соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar) семи 
виконавців проекту (крім керівника проекту) та веб-адреси їх відповідних авторських 
профілів. 

9 .З. Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та 
Scopus, Index Copernicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), вказується у 
таблиці 2 цієї Форми. 

Таблиця 2 

І N~ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; На уко метрична Індекс 

з/п (підкреслити прізвища авторів, які належать до списку база даних SNIP 
виконавців), індекс SNIP видань 

(Source Nonnalized lmpact Per Paper} 

Анотації статей українською мовою навести у таблиці 15 цієї Форми. 

9.4. Статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Copemicus 
(для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) та які не входять до пункту 9.3 цієї глави, 
вказуються у таблиці З цієї Форми. 

№ 

з/п 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії 

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців 

Таблиця З 

9.5. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку фахових видань 
України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пунктів 9.3. 9.4 цієї 
глави, а також матеріали англійською мовою доповідей на міжнародних конференціях у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index 
Copernicus, вказуються у таблиці 4 цієї Форми. 

№ 

з/п 

Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії 

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців 

Таблиця 4 

9.6. Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту українськими 
видавництвами, вказуються у таблиці 5 цієї Форми. 

Таблиця 5 

№ Повні дані про монографії (розділи) Кількість 

з/п (підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців друкованих 

аркушш 
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Анотації монографій українською мовою навести у таблиці 16 цієї Форми. 

9. 7. Монографії таІабо розділи монографій, що опубліковані за темою проекту в закордонних 
виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та 
розвитку (далі - ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до 
ОЕСР, вказуються в таблиці 6 цієї Форми. 

Таблиця 6 

№ Повні дані про монографії (розділи) Кількість 
з/п (підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців друкованих 

аркушів 

Анотації монографій англійською мовою навести у таблиці 17 цієї Форми. 

9.8. Монографії та/або розділи монографій, що не увійшли до пунктів 9.6, 9.7, вказуються у 
таблиці 7 цієї Форми. 

Таблиця 7 

№ Повні дані про монографії (розділи) зі списку виконавців Кількість 
з/п (підкреслити прізвища авторів) друкованих 

аркушів 

Анотації монографій англійською мовою навести у таблиці 19 цієї Форми. 

9.9. Охоронні документи (патенти) на об'єкти права інтелектуальної власності, що отримаю, 
наводяться у таблиці 8 цієї Форми. 

№ 

з/п 

Назви документів та їх вихідні дані 

Таблиця 8 

9.1 О. Дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, захищені виконавцями 
проекту, наводяться у таблиці 9 цієї Форми. 

№ 

з/п 

Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий 

керівник/консультант, рік та місце захисту) 

Таблиця 9 

9.11. Індивідуальні гранти (стипендії) на нау1<0ві стажування в Україні та за кордоном, що 
фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями 

(сумарна кількість місяців для керівника та семи виконавців проекту), наводяться у 

таблиці 1 О цієї Форми. 
Таблиця 10 

№ П.І.Б. виконавців Назва гранту Термін Фінансування, 

з/п стажування тис. гривень 
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9.12. Гранти на виконання наукових робіт/науково-технічних (експериментальних) розробок, за 
якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними організаціями, наводяться у 
таблиці 11 цієї Форми. 

Таблиця 11 

№ П.І.Б. виконавців Назва гранту Фінансування, 
з/п тис.гривень 

9 .1 З. Авторами проекту виконано робіт за договорами та грантовою тематикою на суму 
(вказується відповідно до підтвердних документів (довідка бухгалтерії ВНЗ, НУ) у рамках 
заявленого наукового напряму), наводяться у таблиці 12 цієї Форми. 

Таблиця 12 

№ з/п П.І.Б. виконавців Назва договору Сума (тис. гривень) 

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

№ 

з/п 

Показники очікуваних результатів 

Будуть опубліковані за темою проекту статті в журналах, що входять 

до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або lndex 
Copernicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) 

2 Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України і мають ISSN, статr1 у закордонних журналах, що 

не увійшли до пункту 1 цієї таблиці, а також тези англійською мовою 
доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, тдо входять до 

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або lndex 
Copernicus 

З Монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за 

темою проекту українськими видавництвами державною мовою, 

мовою країни, яка входить до ОЕСР, та/або офіційними мовами 

Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказується кількість 

друкованих аркушів) 

4 Будуть отримані охоронні документи на об) єкти права 
інтелектуальної власності, патент на корисну модель, патент на 

винахід, авторське свідоцтво України чи інших країн. 

5 Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-практичні 

результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, 

грантових угод 

11. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

Таблиця 13 

Кількість 

Таблиця 14 

№з/п Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу 

ва кові (зазш1•11п11 
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результапі). 

Звітна документація ( заз11ач 1п11 
кількість заплановаш1х публікацій, зах11сті11 
магістсрсью1х, ка11д1tдатськ11х та дОhїорс1.к11х 

д11сертацій, отр11ма11ня охоро111111х документів на 
об'ск111 11ра11а і11те:1сюуа1ь1ю1 11:1ас1юс11) 

1 
2 

12. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ 

Молоді вчені до 35 років, з них: 

кандидатів_ , докторів __ ; 

наукові працівники без ступеня ___ ; 

інженерно-технічні кадри ___ , допоміжний персонал ___ _ 

докторанти ____ ; аспіранти ___ ; студенти __ _ 

Разом: 

13. ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ* (з оплатою в межах запиту) наводяться у таблиці 15 
цієї Форми. 

Таблиця 15 

№ Прізвище, ім' я, Науковий Вчене Посада і місце основної Дата 

з/п по батькові стушнь звання роботи (навчання) народження 

Анотації українською мовою статей, наведених у таблиці 2 цієї Форми. 

Таблиця 16 

Назви статей та їх анотації 

Анотації українською мовою монографій, наведених у таблиці 5 цієї Форми. 

Таблиця 17 

Назви монографій та їх анотації 

Анотації англійською мовою монографій, наведених у таблиці 6 цієї Форми. 

Таблиця 18 

Назви монографій та їх анотації 

*Вносяться дані про основних виконавців (до семи осіб), окрім допоміжного персоналу та студентів. 
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Анотації монографій англійською мовою, наведених у таблиці 7 цієї Форми. 
Таблиця 9 

Назви монографій та їх анотації 


