
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені Володимира Гнатюка 

 

НАКАЗ 

  '' 4  ''   липня     2016 р.    м. Тернопіль                         №  153 
 

Про проведення конкурсного відбору  

проектів наукових досліджень і розробок,  
що виконуватимуться за рахунок видатків 
загального фонду державного бюджету,  

починаючи з 2017 року  
 

 Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 
1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на 
проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 

досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за 
рахунок коштів державного бюджету», Положення про проведення 

конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, 
які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070, та з метою підвищення 

наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності 
прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів 

фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2017 році за 

рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації  
видатків 2201040, 2201290.  

2. Керівникам проектів: 
 2.1. За кожною роботою, що подається на конкурсний відбір, 

підготовити ЗАПИТ (за формами, що додаються)  і подати його у науковий 
відділ до 20 серпня 2016 року. 

 2.2. При визначенні тематики досліджень та розробок керуватися 
Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, 

виходячи із завдань отримання наукових результатів світового рівня, 



створення конкурентоспроможної наукової продукції, підвищення якості 
підготовки фахівців.   

2.3. ЗАПИТИ подавати у паперовому варіанті в 1-му примірнику та на 
електронному носії у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 
12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве 2,5, праве – 1,5. 

 
3. Науково-дослідній частині: 

 3.1. До 25 серпня 2016 року провести перший етап конкурсного відбору 
проектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок (далі – Конкурс). 

 3.2. З метою забезпечення оптимізації кількості проектів наукових 

досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх 
виконання при формуванні тематики наукових досліджень і розробок 

орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки 
та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики 

зазначених проектів. 

 3.3. При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають 

особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної 
безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а 
також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на 

використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.  

 3.4. За результатами першого етапу Конкурсу відповідно до графіка 

подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів 
та наукових установ подати до управління наукової діяльності: 

 3.4.1. Проекти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в 
університетах»; 

 3.4.2. Документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу 
(копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу  

науково-технічної ради; 

 3.4.3. Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок 

видатків державного бюджету починаючи з 2017 року.  
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