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Про проведення 1-го етапу конкурсного відбору
проектів наукових досліджень і розробок,
виконання яких розпочнеться у 2021 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України ь:д 1! 01.2018 S° 13
«Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за раху нок
коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність. деяких
постанов Кабінету Міністрів України», вимог «Положення пре проведення
•Міністерством конкурсного відбору проектів наукових лосліжжЕнь і розробок.
які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними запалами Ш-1\
го
рівнів акредитації та науковими установами за рахунок
від
бюджету», затвердженого наказом Міністерства освіти
01.06.2006 № 423, на підставі наказу Міністерства освіти і -дуки >
«Про
проведення конкурсного відбору проектів наукових дослід;
:>гзсх?»х ® і від
03.11.2020 № 1362 та з метою підвищення наукового рівна і
досліджень і науково-технічних розробок, активізаш
Національного університету «Одеська юридична акадеv л •»<
в дослідницьких проектах, беручи до уваги необхідність за.
для розвитку Університету і Одеської школи права Н А К А З У Ю :

1.
Провести в Університеті 1-й етап щорічного
проектів фундаментальних та прикладних досліджея
(експериментальних) розробок, виконання яких
рахунок коштів державного бюджету за бюджетном
науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та
програмної класифікації видатків 2201040) (далі - Конкурсі.

2. Для проведення конкурсу створити конкурсно-експертну комісію у
складі:
Аракелян М.Р., перший проректор, доктор юридичних наук, професор
(голова комісії);
Туляков В.О., проректор з міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
(заступник голови комісії);
Оборотов Ю.М., завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України;
Подцерковний О.П., завідувач кафедри господарського права та процесу,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України;
Чанишева Г.І., декан соціально-правового факультету, доктор юридичних
наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук
України;
Дубінін Ю.С., начальник науково-дослідної частини (секретар комісії).
3. Завідувачам кафедрами та провідним вченим-керівникам проектів, що
планують взяти участь у конкурсному відборі, здійснити проведення першого
етапу Конкурсу в єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" та
подати до науково-дослідної частини оформлені проекти кафедральних
(міжкафедральних) фундаментальних та прикладних досліджень, науковотехнічних (експериментальних) розробок з інформаційної системи "Наука в
університетах" у строк до 20 листопада 2020 року.
4 . 3 метою забезпечення оптимізації кількості проектів наукових
досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх
виконання при формуванні тематики проектів наукових досліджень і розробок
необхідно орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері
розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної
тематики, віддавати пріоритет комплексним (зокрема, міжкафедральним)
науковим дослідженням, участь у яких будуть приймати вчені двох чи більше
кафедр. При формуванні тематики наукових досліджень і розробок керуватися
Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від
11.07.2001 року, Переліком актуальних напрямів у сфері розвитку науки та
суспільного життя, за секціями, згідно протокольного рішення засідання
Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2018 року та
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2 0 ' “ р. .4» 600-р
«Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння
та військової техніки». Враховувати, що результатами НДР можуть бути

положення, які характеризуються науковою новизною, наукоємна продукція у
вигляді нових теорій чи методів, проектів нормативно-правових актів, наукових
висновків, які здійснені на запити підприємств, установ чи організацій
незалежно від форми власності, нових спецкурсів для студентів тощо. Результати
НДР повинні знаходити вираження в опублікованих наукових працях:
монографіях, наукових статтях, статтях у журналах, що індексуються базою
даних Scopus, Web o f Science Core Collection (WoS) або Index Copernicus,
англомовних статтях, тезах наукових доповідей тощо.
5. З метою забезпечення високого рейтингу проектів НДР при конкурсному
відборі завідувачам кафедр та провідним вченим-керівникам проектів при
підготовці для участі проекту у конкурсі забезпечити:
5.1. наявність вагомого попереднього наукового доробку та досвіду
авторів у вигляді публікацій за тематикою проектів наукових досліджень і
розробок, у тому числі статей у журналах, що індексуються базою даних Scopus,
Web of Science Core Collection (WoS) або Index Copernicus, англомовних статей
та тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються
зазначеними базами даних, а також статей у закордонних журналах;
5.2. наявність попередньої комерціалізації наукової продукції на
договірній відплатній основі з фізичними чи юридичними особами, яка отримана
при виконанні НДР, що за тематикою пов’язана з проектом наукового
дослідження чи розробки;
5.3. залучення до виконання проектів наукових досліджень і розробок
компетентних вчених з досвідом участі в організації та проведені досліджень і
розробок за тематикою НДР із залученням грантової підтримки національних
та/чи міжнародних організацій;
5.4. подання проектів НДР, які є розвитком чи продовженням попередніх
грантових програм чи досліджень, що отримували фінансування або іншу
підтримку від іноземних чи міжнародних організацій.
6. Конкурсно-експертній комісії розглянути проекти, надані завідувачами
кафедрами та провідними вченими-керівниками проектів, подати висновки та
пропозиції щодо них на розгляд вченої ради Університету. При розгляді та оцінці
проектів враховувати актуальність тематики, оригінальність наукової ідеї, рівень
наукової новизни, практичну значимість очікуваних результатів, комплексність
підходу до вирішення проблеми, а також наукову кваліфікацію виконавців
проекту. Окрім цього, при здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які
мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та
національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного
використання, конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на
використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.
З

/

7. Науково-дослідній частині направити електронною поштою на адреси
кафедр форми проектів на виконання НДР для участі у щорічному конкурсному
відборі проектів та забезпечити підготовку відповідних документів для подання
проектів наукових досліджень, що пропонуватимуться до виконання за рахунок
видатків державного бюджету починаючи з 2021 року, до Міністерства освіти і
науки України.
8. Начальнику відділу організаційно-документального забезпечення
С. М. Волошиній довести зміст даного наказу до структурних підрозділів
Університету та зацікавлених осіб.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора,
доктора юридичних наук, професора М. Р. Аракеляна.

Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» від 03.11.2020
№ 1362.
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