
18 травня відбулося засідання Наукової ради МОНмолодьспорту за 

участі голів секцій за фаховими напрямами і керівників вищих 

навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації та наукових установ.  

На засіданні розглянули два основні питання:  

1. Затвердження результатів експертизи анотованих звітів за закінченими 

науково-дослідними роботами у 2011 р., які виконувалися за кошти 

державного бюджету; 2. Заслуховування інформації керівників вищих 

навчальних закладів, до звітів яких було висловлено зауваження під час 

звітування про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2011 р. 

та низької ефективності використання бюджетних коштів.  

Як зазначив перший заступник міністра Є. Суліма, саме шляхом 

підбиття підсумків результативності виконання закінчених науково-

дослідних робіт можна забезпечити ефективний відбір наукових проектів на 

подальші роки та отримання конкурентоспроможних наукових результатів, 

упровадження яких зможе ефективно впливати на розвиток економіки на 

інноваційній основі. 

У зв’язку з цим результати експертизи анотованих звітів за закінченими 

науково-дослідними роботами вперше буде доведено до вищих навчальних 

закладів та наукових установ для аналізу та врахування під час проведення 

першого етапу конкурсного відбору наукових проектів на 2013 р. 

Є. Суліма поділився з присутніми, що вдалося зробити з часу останньої 

зустрічі, а саме: 

1. Урядовим рішенням за ініціативи МОНмолодьспорту затверджено 

зміни до завдань та заходів Державної цільової науково-технічної та 

соціальної програми «Наука в університетах» та продовжено термін її 

виконання до 2017 р. Це дасть можливість активізувати наукову діяльність в 

університетах та поглибити її взаємодію з навчальним процесом шляхом 

розвитку дослідницької діяльності в університетах; збільшення обсягу 

фінансування на оновлення матеріально-технічної бази університетів; 

залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і 

розробок, розвитку провідних наукових шкіл тощо. 

2. Протягом лютого місяця 2012 р. у міністерстві відбувалася звітна 

кампанія щодо наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних 

закладів та наукових установ, що належать до сфери управління 

МОНмолодьспорту за 2011 р., із залученням громадськості та засобів масової 

інформації. 

За результатами звітної кампанії сформовано рейтинг вищих навчальних 

закладів, наукових установ за показником ефективності вкладених 

бюджетних коштів у наукові дослідження. 



3. Внесено зміни до Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», які дають можливість вищим навчальним закладам та науковим 

установам без проходження тендерної процедури здійснювати закупівлі за 

кошти спеціального фонду державного бюджету. 

4. Відновлено дію угоди між Україною та Європейським 

співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. Угодою 

передбачена фінансова підтримка наукових проектів вищих навчальних 

закладів, наукових установ шляхом звільнення від сплати в’їзного мита та 

ПДВ при ввезенні на митну територію України наукового обладнання, 

устаткування, комплектувальних виробів. 

5. Починаючи з 2013 р., буде запроваджено комплексні міжвузівські 

наукові проекти, виконання яких дасть змогу сконцентрувати фінансові і 

людські ресурси з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і 

вирішувати важливі наукові, економічні, суспільні проблеми, уникнути 

дублювання тематик, об’єднати зусилля декількох наукових шкіл на 

вирішенні нагальних проблем. 

За результатами рішення Наукової ради пропозиції голів секцій буде 

враховано під час підготовки змін до положення про проведення конкурсного 

відбору наукових проектів та анотованих звітів щодо закінчених науково-

дослідних робіт (Відбулося засідання Наукової ради МОНмолодьспорту // 

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (http://www.mon.gov.ua). – 2012. – 21.05).  


