ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт
комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве
самоврядування” у Національній академії державного управління при
Президентові України
Ці Порядок та умови розроблені відповідно до законів України “Про
наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки”, Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 “Питання
Національної академії державного управління при Президентові України”,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 “Про
затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету”, Державного стандарту України ДСТУ 3973-2000 “Система
розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання
науково-дослідних робіт. Загальні положення”.
I.

Загальні положення

1.1. Ці Порядок та умови визначають механізм організації та проведення
конкурсу проектів науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту
“Державне управління та місцеве самоврядування” (далі – конкурс) в
Національній академії державного управління при Президентові України (далі –
Національна академія), що фінансуються головним розпорядником бюджетних
коштів (Державним управлінням справами) із загального фонду державного
бюджету.
1.2. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних і прикладних
наукових досліджень Національної академії та її регіональних інститутів
державного управління – Дніпропетровського, Львівського, Одеського та
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Харківського, які мають високий науковий рівень, висвітлюють кращі показники
наукових

і

науково-практичних

результатів,

забезпечують

ефективне

використання коштів державного бюджету.
1.3. Проекти науково-дослідних робіт поділяються на категорії:
фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління –
наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на
одержання нових знань про закономірності розвитку людини та суспільства, їх
взаємозв’язку;
прикладні наукові дослідження у сфері державного управління – наукова
діяльність, спрямована на одержання нових знань з метою їх практичного
використання в державному управлінні.
ІІ. Порядок організації та проведення конкурсу
2.1. Заходи з підготовки та організації проведення конкурсу здійснює
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень.
2.2. Президент Національної академії видає наказ про проведення в
Національній академії конкурсу проектів науково-дослідних робіт (далі – НДР),
виконання яких за рахунок коштів державного бюджету розпочнеться з
наступного року.
2.3. Вказаний наказ повинен містити:
строки проведення конкурсу (до початку формування державного бюджету
на наступні бюджетні періоди – квітень поточного бюджетного періоду);
форма проектної заявки на виконання теми НДР (далі – проектна заявка);
теми НДР, виконання яких планується у наступному періоді (1-5 років) в
Національній академії та її регіональних інститутах державного управління за
рахунок коштів державного бюджету;
персональний склад конкурсної комісії з відбору проектів НДР (далі –
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конкурсна комісія).
2.4. Теми НДР, виконання яких планується в Національній академії та її
регіональних інститутах державного управління у наступні 1-5 років за рахунок
коштів державного бюджету, формуються за пропозиціями кафедр Інституту
публічного управління та адміністрування Національної академії і регіональних
інститутів державного управління Національної академії, Інституту експертноаналітичних та наукових досліджень, Інституту підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії.
2.5. Формування тематики наукових досліджень, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, здійснюється відповідно до Порядку,
встановленого Кабінетом Міністрів України.
2.6. Оголошення про проведення конкурсу та його умови розміщуються на
офіційному веб-сайті Національної академії не менше, ніж за 10 календарних днів
до проведення конкурсу.
2.7. Оголошення про проведення конкурсу має містити форму проектної
заявки; строки прийому проектних заявок та проведення конкурсу; теми НДР, за
якими проводиться конкурс; адресу подання проектних заявок.
2.8. Заповнена та підписана автором проектна заявка у сканованому
вигляді (формат pdf) направляється на електронну адресу Інституту експертноаналітичних та наукових досліджень (далі – Інститут) (ieasr@ukr.net) не пізніше,
ніж за 5 робочих днів до проведення конкурсу.
2.9. Проектні заявки, направлені після зазначеного в оголошенні строку,
не приймаються до розгляду.
2.10. Автор проекту НДР є керівником НДР.
2.11. Автори, які своєчасно надали проектні заявки, що відповідають
формі, є учасниками конкурсу.
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2.12. Інститутом складаються та надаються конкурсній комісії перелік
учасників конкурсу та формуляри для оцінювання проектів НДР.
2.13. Проект НДР на засіданні конкурсної комісії представляє його автор
(потенційний керівник або відповідальний виконавець НДР) із використанням
слайд-презентації (максимальна кількість слайдів – до 7).
2.14. Проект НДР оцінюється на засіданні конкурсної комісії за критеріями
відбору, передбаченими умовами конкурсу.
2.15. За результатами оцінювання кожного проекту НДР складається їх
рейтинг.
2.16. Конкурсна

комісія

більшістю

голосів

ухвалює

рішення

про

рекомендацію формування на основі проектів НДР, які набрали відповідно до
рейтингу найбільшу кількість балів, переліку тем НДР Національної академії та
регіональних інститутів державного управління, виконання яких планується
розпочати у наступному році, та схвалення його Вченою радою Національної
академії.
2.17. Учасники конкурсу, чиї проекти НДР рішенням конкурсної комісії
рекомендовані до включення в перелік тем НДР Національної академії та її
регіональних інститутів державного управління, виконання яких планується
розпочати у наступному році, у тижневий термін від дати ухвалення рішення
конкурсної комісії розробляють та подають Інституту оформлені відповідно до
Державного стандарту України (ДСТУ 3973-2000 України “Система розроблення
та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних
робіт. Загальні положення”) обґрунтування та технічне завдання (далі – ТЗ) на
виконання НДР.
2.18. Інститут

надає

інформаційно-консультативну

підтримку

щодо

оформлення обґрунтувань та ТЗ на виконання НДР відповідно до вимог
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Державного стандарту України ДСТУ 3973-2000.
2.19. Обґрунтування та ТЗ на виконання НДР, оформлені відповідно до
вимог

Державного

стандарту

України

ДСТУ

3973-2000,

надаються

на

затвердження віце-президенту Національної академії.
2.20. У разі несвоєчасного подання обґрунтування та ТЗ на виконання
НДР, такі НДР не включаються до бюджетної пропозиції. У такому випадку до
переліку тем, виконання яких планується розпочати у наступному році,
включається наступний за рейтингом проект НДР.
2.21. Перелік тем НДР та склад виконавців підлягає уточненню після
прийняття Закону України про державний бюджет на відповідний рік.
ІІІ. Умови конкурсу
3.1. У конкурсі можуть брати участь проектні заявки, надані науковими
керівниками – науковими, науково-педагогічними працівниками Національної
академії, що мають науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора
філософії) – претендентами на участь у конкурсі.
3.2. Для участі у конкурсі претендентом подається проектна заявка на
виконання будь-якої НДР з тематики, затвердженої наказом Національної академії
про проведення конкурсу.
3.3. Одним претендентом може бути надана одна проектна заявка.
Кількість проектних заявок на одну тему НДР не обмежується.
3.4. Проектна заявка заповнюється відповідно до визначеної форми та
містить:
назву теми НДР українською, англійською та німецькою (або польською)
мовами;
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада та
контактні дані керівника НДР;
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вид роботи (фундаментальна, прикладна) та термін її виконання;
орієнтовну вартість роботи з розрахунками;
мету, завдання та методологію НДР;
обґрунтування доцільності виконання НДР;
відомості про науковий колектив;
очікувані результати;
інформацію щодо рівня розробленості теми та наукової новизни;
стислий виклад вихідних даних для проведення роботи (перелік виконаних
раніше НДР, надрукованих монографій чи інших робіт, на базі яких виконується
дана робота, та перелік останніх розробок, виконаних науковим колективом,
науковим керівником);
анотацію та ключові слова.
3.5. Учасниками проекту, що складають науковий колектив, можуть бути:
наукові та науково-педагогічні та інші працівники Національної академії, її
регіональних інститутів державного управління, що представляють декілька (два
або більше) її структурних підрозділів;
докторанти, аспіранти та магістранти Національної академії та її
регіональних інститутів державного управління;
представники органів публічної влади та провідних наукових установ і
організацій.
3.6. Оцінювання проектів НДР здійснюється шляхом формування їх
рейтингу за критеріями, шляхом надання членами конкурсної комісії кожній
проектній заявці оцінок (0, 1, 2 бали) за критеріями:
а) для фундаментальних наукових досліджень:
актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність теми проекту;
наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень;
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наявність попереднього доробку щодо досліджуваної теми;
наявність публікацій за темою НДР;
залучення до наукових досліджень докторантів та аспірантів кафедри або
Інституту;
запланований захист дисертації за результатами виконання НДР;
інноваційність очікуваних результатів дослідження;
відповідність теми пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в
Україні;
відповідність

проекту

тематиці

(сукупності

напрямів)

наукових

досліджень, що плануються до виконання Національною академією на найближчі
3-5 років за рахунок коштів державного бюджету, що сформована відповідно до
порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України;
наявність

у

запропонованому

складі

виконавців

НДР

висококваліфікованих науковців та фахівців;
наявний у кафедри/Інституту релевантного досвіду виконання науководослідних робіт;
показники ефективності та результативності виконання кафедрою /
Інститутом науково-дослідних робіт за останні три роки;
відповідність очікуваних наукових результатів потребам економіки та
розвитку суспільства;
підготовка за результатами НДР наукових продуктів (навчальних
посібників, монографій);
проведення науково-комунікативних заходів для апробації результатів
дослідження;
можливість упровадження результатів досліджень у навчальний процес;
б) для прикладних досліджень:
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актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність теми проекту;
наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень;
наявність попереднього доробку щодо досліджуваної теми;
наявність публікацій за темою НДР;
залучення до наукових досліджень докторантів, аспірантів та магістрантів;
запланований захист дисертації або магістерської роботи за результатами
виконання НДР;
інноваційність очікуваних результатів дослідження;
відповідність теми пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в
Україні;
відповідність

проекту

тематиці

(сукупності

напрямів)

наукових

досліджень, що плануються до виконання Національною академією на найближчі
3-5 років за рахунок коштів державного бюджету, що сформована відповідно до
порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України;
наявність

у

запропонованому

складі

виконавців

НДР

висококваліфікованих науковців та фахівців;
наявність у кафедри/Інституту релевантного досвіду виконання науководослідних робіт;
показники ефективності та результативності виконання кафедрою /
Інститутом науково-дослідних робіт за останні три роки;
відповідність очікуваних наукових результатів потребам економіки та
розвитку суспільства;
підготовка за результатами НДР наукових продуктів (навчальних
посібників, монографій);
проведення науково-комунікативних заходів для апробації результатів
дослідження;
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можливість упровадження результатів досліджень у діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
можливість упровадження результатів досліджень у навчальний процес.
ІV. Організація роботи конкурсної комісії
4.1. Конкурсну комісію очолює віце-президент Національної академії,
відповідальний за науковий напрям роботи відповідно до розподілу обов’язків.
4.2. Заступником голови конкурсної комісії є директор Інституту
експертно-аналітичних та наукових досліджень.
4.3. Організаційне забезпечення конкурсної комісії покладається на
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень.
4.4. Персональний склад конкурсної комісії щороку затверджується
наказом Національної академії про проведення конкурсу.

