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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З
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Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018р. № 474 
«Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» 
та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної 
цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) 
розробок

Н А К А З У Ю :

1. До 1 липня п.р. провести перший етап конкурсного відбору проектів 
фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок (далі -  Конкурс) виконання яких розпочнеться з 
2019 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної 
класифікації видатків 2201040 згідно з формами, затвердженими наказами МОНУ 
від 30.06.2016р. № 717 та від 12.04.2017р. № 590.

2. При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе 
значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, 
згідно з напрямами критичних технологій, затвердженими розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30.08.2017р. №600 «Деякі питання розвитку 
критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки», а 
також мають : прикладні результати подвійного використання, 
конкурентоспроможні на світовому ринку.

3. Мінімальна вартість на рік дослідження та/або розробки, які плануються, становить 
300 тис. гривень, при підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання 
дослідження та/або розробки необхідно запланувати не менш ніж 30% від загальної 
вартості роботи на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження, 
придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо, 
а для проектів з соціо- гуманітарної тематики - на експеримент, апробацію тощо.

4. До участі у конкурсі не допускаються роботи, у яких зазначений тип наукової 
роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета та завдання проекту



мають суто методичну спрямованість, відсутній або необгрунтований розрахунок 
вартості дослідження та/або розробки.

5. Проведення першого етапу Конкурсу покласти на Науково-технічну Раду (НТР) 
Університету та на Науково-дослідну частину (НДЧ) Університету.

6. Науково-технічній Раді Університету до 1 липня п.р. провести перший етап 
Конкурсу згідно з «Положенням про проведення конкурсного відбору наукових 
проектів, які виконуються науковими підрозділами КНУБА».

7. Керівникам наукових структурних підрозділів та науковим керівникам тем до 22 
червня 2018 року оформити в єдиній інформаційній системі «Наука в 
університетах» та подати в науково-дослідну частину університету (к. 4090) 
проекти на фінансування фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та 
науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного 
бюджету, виконання яких розпочнеться з 2019 року (за формами, затвердженими 
наказами МОНУ від 30.06.2016р. № 717 та від 12.04.2017р. № 590).

8. Науково-дослідній частині надіслати до департаменту науково-технічного 
розвитку МОНУ до 6 липня 2018 року проекти, що оформлені в єдиній 
інформаційній системі «Наука в університетах», які за результатами внутрішньої 
експертизи отримали найвищі оцінки та визнані роботами високого наукового 
рівня, з документами, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копія 
наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу Науково- 
технічної ради КНУБА), перелік проектів, що пропонуються до виконання за 
рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2019 року відповідно до 
форми, супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються, згоди на участь 
у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців кожного проекту.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Плоского В.О.
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