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Опис проекту  

     

(реєстраційний номер) (дата реєстрації)  

 

НАУКОВИЙ ПРОЕКТ 

1. НАЗВА ПРОЕКТУ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

2. СПРЯМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ (НАЗВА 

НАПРЯМУ ЗГІДНО З ОГОЛОШЕННЯМ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. АВТОРИ ТА БЕЗПОСЕРЕДНІ КЕРІВНИКИ ПРОЕКТУ 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Науковий ступінь, місце роботи, 
адреса посада, телефон, е-mail 

Підпис 
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4. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ (необхідне помітити) 

покращення якості продукції (послуг), що випускається……… 

збільшення обсягів виробництва ....  ................. ………………… 

випуск нового виду продукції (послуг) ............ ………………… 

покращення умов праці ..................................... ………………… 

покращення стану навколишнього середовища…………… ......  

економія енергоресурсів ..............................................................  

економія матеріалів (сировини) ...................................................  

зменшення зносу обладнання ......................................................  

збільшення продуктивності праці ...............................................  

інша (яка?) ....................................................................................  

 

6. СТАДІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА СТУПІНЬ ПРОРОБКИ ПРОЕКТУ 

(передбачається, що наукові аспекти пророблені повністю, вказати відсоток) 

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти ………………………_____% 

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту ……………_____% 

проведено теоретичні та експериментальні дослідження …………_____% 

розроблено технологію, ескізний та технічний проект ……………_____% 

розроблено робочу документацію, виготовлено дослідні зразки …_____% 

проведено підготовку та освоєння виробництва ………………….._____% 

наявність необхідних прав на know-how …………………………..._____% 

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту ………..._____% 

наявність матеріально-технічної бази ………………….……...……_____% 

наявність необхідного персоналу ………………………………...…_____% 

визначено місце впровадження та інвесторів проекту ……….……_____% 
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7. МЕТА ПРОЕКТУ (крім наукової, слід відзначити сферу та об’єкти 

впровадження проекту в аграрному комплексі і очікуванні від цього 

результати). 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА БУДЕ 

СТВОРЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ  

 

 

9. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ)* (необхідно дати порівняльну 

характеристику з існуючими аналогами і виділити наукову особливість 

розробки) 

 

 

)*
 
до трьох сторінок (при необхідності додається) 
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10. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 

10.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені 
в основу проекту, в чому полягає новизна проекту. 
 

 Техніко-економічне обґрунтування проекту (вказати очікувані обсяги 
впровадження розробки, ефекту від впровадження, навести результати 
маркетингових досліджень, особливо виділити наявність енергозберігаючого 
ефекту і екологічні аспекти). 
 

 
 

11.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ВИКОНАННЯ 
ПРОЕКТУ  

 
 

№ 
п/п 

Найменування 
матеріалу 

Одиниця 
вимірювання 

Ціна 
одиниці 

Кількість Вартість Постачальник 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 



 

5

12.  ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ  
 

№ 
п/п 

Назва партнера 
проекту  

Обсяг 
фінансування  

Напрям 
фінансування  

Терміни 
фінансування  

     
     
     
     
     
 

 
Загальна орієнтована вартість проекту 
 
  

13. КАДРОВІ РЕСУРСИ ВИКОАНННЯ ПРОЕКТУ  

Як довго ви працюєте над цією проблемою? 
Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або 
суміжних галузях. 
 
1.  

2.  

3.  

 

Чи була запропонована розробка в якійсь частині впровадження раніше?  

ТАК              НІ  

Якщо ТАК: 

Назва розробки Підприємство, організація, 

де було впроваджено 

розробку 

Обсяги 

впровадження 

Рік  

впровадж. 

    

    

    

 

Хто ще в Україні працює в цій галузі?     

Організація Місце знаходження Предмет дослідження 

   

   

 

 грн. 
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14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ РОЗРОБКИ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ 

Чи захищені ці дослідження авторським свідоцтвами, патентами, know-now?  

ТАК              НІ  

Якщо ТАК: 

Реєстраційний 

номер 

Назва Автор Країна 

    

    

    

 

Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту:  

Монографії ________ ;          статті ________ 

Наведіть 2-3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні роки 

1.  

2.  

 

Науково-технічний рівень розробки  

не має аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги …………………   

не має аналогів в Україні …………………………………………………………   

краща за існуючі в Україні аналоги по всіх основних показниках ……………   

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками    

 

15. РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ НАДАНОГО ПРОЕКТУ  

 

Експортні та імпортозамінні можливості науково-технічної продукції. 

 

Назва продукції Підприємство, організація, де 
планується впровадження розробки 

Заплановані 
обсяги 

впровадження 
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Узагальнена оцінка проекту і його інноваційні ознаки 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Сучасний стан та перспективи впровадження результатів проекту в 

аграрному комплексі України___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

дата заповнення запиту. 

 

Автори та безпосередній керівник проекту 

___________                         _________                      ________________ 
посада підпис прізвище 
 

___________                         _________                      ________________ 
посада підпис прізвище 
 

___________                         _________                      ________________ 
посада підпис прізвище 
 

 

 

Керівник організації  ______________  _________    

М.П. підпис 

Назва продукції Країна Можливі обсяги 

експорту або 

заміни імпорту 

   

   

   


