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On-line реєстрація НДДКР:
поширені помилки, проблеми і питання
Юрченко Тетяна, зав.відд. реєстрації
наукової діяльності УкрІНТЕІ

Питання: Я хочу зареєструвати науково-дослідну роботу у Вашій системі. З чого почати?
1. Адрес системи: http://nddkr.ukrintei.ua/

2. Вхід в систему
3. Реєстрація в системі

Питання: Мені не прийшов лист з підтвердженням на пошту
1. Давати пошту, яка дійсно працює
2. Пошукати в спамі (особливо це стосується поштового сервісу ukr.net)
3. Телефонувати нам

Питання: Я забув/загубив пароль від свого особистого кабінету
1.
2.
3.
4.

Використовувати сервіс відновлення паролю
Якщо не вийшло, телефонувати нам
Запам’ятати новий пароль
Записати всюди, навіть на шпалерах

Питання: Кабінет (РК, ОК) був зареєстрований на іншого, а тепер потрібен мені
1. Лист-запит на бланку установи на зміну власника Особистого кабінету (РК, ОК) з вказанням назви (логіну)
кабінету, електронної пошти нового власника, державним реєстраційним/обліковим номером РК чи ОК,
підписом когось з керівництва, печаткою (за наявності)
2. Сканувати Лист
3. Записати у вигляді pdf-файлу
4. Надіслати на електронну пошту nddkr1@gmail.com

Реєстраційна картка – РК. Крок 1
1. Якщо Замовником НДДКР є центральний орган
виконавчої влади, что в полі "Підстава для проведення робіт“
обирається виключно "34 - договір з МОН, іншими центральними
органами виконавчої влади, Національними академіями, фондами
тощо". В такому випадку Виконавець НДДКР може обрати в полі
"Джерела фінансування" або "7713 - кошти держбюджету",
або " 7706 - безплатно (договір про науково-технічне
співробітництво, тощо)"
2. Якщо і Замовником, і Виконавцем НДДКР є одна й та ж орг-я, то в
Кроці 1 в полі "Підстава для проведення робіт" обирається "43 - власна
ініціатива", а в полі "Джерела фінансування" - "7704 - власні кошти“
або "7706 - безплатно"

3. Код КПКВК повинен містити 7 позицій. Без пробілу

Питання: потрібен КПКВК, якого немає в переліку
Відповідь: телефонувати нам. Нові КПКВК додаємо тільки ми
4. Сума фінансування по роках повинна
дорівнюваті загальній сумі фінансування по НДДКР
Калькулятор Вам у допомогу!

Питання: я не можу написати суму прописом
Відповідь: Сума прописом пишеться автоматично системою для перевірки внесеного Вами фінансування (тисячі і мільйони)

Крок 2, 3, 4
Питання: Як знайти потрібну мені організацію?
1. В рядку пошуку ввести ЄДРПОУ орг-ції
ЄДРПОУ завжди містить 8 цифр
2. Навести курсор на потрібну. Клікнути.
3. Перевірити реквізити орг-ції

Всі коди ЄДРПОУ ми перевіряємо в Державних реєстрах
платників податків, наприклад:

Крок 2, 3, 4
1. Питання: Якщо моєї організації немає в переліку, чи можу я додати нову?
Нова організація додається ВИКЛЮЧНО в разі, якщо Ви не знайшли її в переліку.
При додаванні нової організації заповнюються всі обов’язкові поля, що помічені *

2. Питання: У потрібній мені організації невірні/змінилися реквізити
(назва, адреса, телефон тощо). Я вношу зміни, а система не записує?
Вносити зміни в довідник організацій і установ мають право тільки адміністратори системи
- після надходження Листа змін
- після перевірки в Держ.реєстрі платників податків

3. Питання: Якщо Замовник (виконавець, співвиконавець)
фізична особа, вносити як ФОП?
Вносити як приватну особу, заповнючи всі обов’язкові поля, що помічені *
Аббревіатура «ФОП» не зазначається перед прізвищем
Замість коду ЄДРПОУ вноситься ІНН-код

Крок 5
Що таке експертний висновок / де його взяти / ми такого ніколи
не подавали?
Згідно ст. 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
№ 51/95 -ВР від 10.02.1995 Ваша робота підлягає науково-технічній
експертизі. Експертний висновок повинен містити, в тому числі, ПІБ експерта,
його особистий підпис і печатку орга-ії (за наявності). В якості експертного
висновку може надаватися сканована копія підписаного договору з
організацією-замовником (ПІБ осіб, що підписали договір, печатки сторін,
які заключили договір), витягу з протоколу засідання колегії або вченої ради
(постанови, накази, рішення тощо) організації-замовника.

Крок 7
Питання: Як знайти потрібну мені рубрику НТІ
В рядку пошуку набирається ключове слово
(або його частина).
Обирається потрібне.
Можна додавати кілька рубрик

Питання: Мені потрібно додати інший індекс УДК
Для цього є спеціальний рядок, куди індекс УДК
вноситься власноруч

Внесення змін до РК

Питання: Я хочу внести зміни до РК. Як це зробити?
Відповідно до Порядку державної реєстрації та
обліку відкритих науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій (Наказ МОН
України № 977 від 27.10.2008) п.2.5 зміни можна
вносити у будь-які поля РК ОКРІМ НАЗВИ
1. Лист-запит на бланку установи з вказанням причин змін,
номеру РК, старого і нового значення полів, підписом когось
з керівництва, печаткою (за наявності)
2. Сканувати Лист
3. Записати у вигляді pdf-файлу
4. Додати до потрібної картки в системі в режимі редагування
5. Внести зміни у потрібні поля
6. Записати
7. Останньою кнопкою останнього кроку відправити на перевірку

Зміни у РК завершених і закритих
науковими звітами НДДКР
НЕ ВНОСЯТЬСЯ!

Облікова картка - ОК

Питання: Я хочу подати ОК на РК, зроблену в старій системі. Це можливо? Як це зробити?
1. Всі РК, зроблені в старій системі ми додали в он-лайн систему
2. Меню «Облікова картка» - «Додати ОК» - набрати номер РК
3. Обрати потрібний етап.
Увага!
За замовченням завжди
стоїть 1 етап
4. Створити ОК
Увага!
Якщо Ви не знайшли своєї РК
в он-лайн системі, або
під номером держреєстрації,
який є у вас на паперових
документах міститься якась
інша РК – телефонуйте нам

Роботу над ОК завжди краще починати к натиснення кнопки «Поновити інформацію з РК».
Особливо, якщо в РК вносилися зміни

Потім «Продовжити»

Крок 6

Питання: Як в новій системі подати Інформаційну
картку продукції – ІК?
Інформаційна картка продукції (ІК) в новій системі зникає
як окремий документ.
Вся інформація про науково-технічну продукцію (НТП) подається а Кроці 6. Відомості про науково-технічну продукцію

Крок 7.

Питання: Що таке бібліографічний опис?
Перелік статей, монографій, нормативно-технічної документації, патентів тощо, які були створені, опубліковані,
депоновані або захищені як результат НДДКР і в ході роботи
Кожне джерело додається в ОКРЕМОМУ рядку

Крок 8.

Питання: Як подавати файли звіту?
1. Сканована титульна сторінка з підписом і печаткою
2. Сканований перелік виконавців з підписом
3. Науковий звіт, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства

Крок 9.

Питання: Нащо потрібен перелік
виконавців? Як його оформлювати?
1. Перелік виконавців є підтвердженням
наукової діяльності з можливістю надання
довідки про участь у відповідних НДДКР
або при захисті дисертації (зв’язок з
науковими темами)
2. ПІБ українською і англійськими мовами
повністю (англ. по батькові можна
позначати першою великою літерою з
крапкою), науковий ступінь, наукове
звання, шифр наукової спеціальності,
аккаунти у наукометричних базах (за
наявності)

Внесення змін до ОК

Питання: Як внести зміни до ОК?
Відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій (Наказ МОН України № 977 від 27.10.2008) п.3.6 зміни в облікову карту

НЕ ВНОСЯТЬСЯ!!!

В разі гострої потреби
1. Лист-запит на бланку установи з вказанням причин змін, номеру ОК, старого і нового значення полів,
підписом когось з керівництва, печаткою (за наявності) надсилається у відповідні структури МОН України,
оскільки саме МОН затверджує Порядок реєстрації та обліку НДДКР
2. Після отримання офіційного листа від МОН України з дозволом внесення змін, співробітники УкрІНТЕІ
виконають цю процедуру.

Термін перевірки РК, ОК

Питання: Я подав свою картку на перевірку давно. Чому вона досі не зареєстрована?
Відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій (Наказ МОН України № 977 від 27.10.2008) п.2.4 УкрІНТЕІ після отриманого бланка РК, ОК
присвоює НДДКР державний реєстраційний/обліковий номер і в 10-денний строк надсилає виконавцю

Питання: Чому я не можу до вас дозвонитися?!!!
Чому весь час зайнято, або ви не берете трубку?!!!

Довідки

Питання: Потрібна довідка для включення нашої установи
до Державного реєстру установ, яким надається
підтримка держави. Які наші дії?

Для отримання довідки надсилається на електронну пошту
nddkr1@gmail.com лист-запит на бланку установи за підписом
керівництва.
Прохання ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати контактні дані для зв’язку.

Ознайомлення з науковими звітами

Питання: Потрібно ознайомитись з науковими
звітами по заданій тематиці, які надавалися
раніше. Які наші дії?
Для контекстного пошуку, ознайомлення і
безкоштовного скачування повних текстів наукових
звітів (і захищених дисертацій) радимо користуватися

НАЦІОНАЛЬНИМ РЕПОЗИТАРІЄМ
АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ
http://nrat.ukrintei.ua
Всі наші архіви, починаючи з 1992 року, містяться там.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Будь ласка, використовуйте підказки та інструкції.
Переходьте в он-лайн, тому що ми цього варті

Юрченко Тетяна, зав.відд. реєстрації
наукової діяльності УкрІНТЕІ,
т. 38(044) 521-0966,
nddkr1@gmail.com

