
Проректорам з наукової роботи
закладів вищої освіти та
директорам наукових установ, що
належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України

Про подання на конкурс проєктів досліджень
та/або розробок молодих вчених у 2022 році 

З метою забезпечення належного рівня організації та проведення 
конкурсного відбору у 2022 році проєктів фундаментальних наукових досліджень, 
прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 
розробок (далі – проєкти досліджень та/або розробок) молодих вчених, які 
працюють (навчаються) у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) та наукових установах 
(далі – НУ), що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України 
(далі – МОН), виконання яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету, оголошеного наказом Міністерства освіти 
і науки України від 09.11.2022 № 996 (далі – Конкурс), повідомляємо.

Проєкти досліджень та/або розробок оформляються за зразком, наведеним у 
додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України 
Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 
які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що 
належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень 
і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління 
ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 
№ 1287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 р. за № 
15/28145 (із змінами) (далі - Положення).

При поданні документів на Конкурс до кожного проєкту оформлюється згода 
всіх основних виконавців (авторів) на участь у виконанні проєкту дослідження або 
розробки за формою, що додається до цього листа.

Проєкти досліджень та/або розробок, які оформлені в спеціалізованій 
інформаційній системі (далі - Система), необхідно подавати на Конкурс із 
врахуванням наступного:

керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) 
працівник, який працює (навчається) у закладі вищої освіти, науковій установі та 
на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:
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кандидат наук, віком до 35 років включно;
доктор наук, віком до 40 років включно;

до основного складу виконавців проєкту можуть входити особи, які є 
молодими вченими відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність";

у разі потреби до виконання дослідження (розробки) залучається науковий 
консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно 
до тематики проєкту;

у міждисциплінарних проєктах співкерівником проєкту може бути молодий 
вчений, в тому числі, який працює в інших наукових установах або організаціях, 
закладах вищої освіти, на підприємствах;

проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від 
представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального 
сектору економіки;

на експертизу до МОН ЗВО або НУ може подавати не більше трьох 
відібраних на конкурс проєктів за кожною секцією Експертної ради МОН за 
фаховими напрямами. Перевага у відборі має надаватися проєктам, у виконанні 
яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих 
завдань розвитку науки і техніки та економіки країни;

разом із поданими проєктами ЗВО або НУ надає довідку про склад учасників 
проєкту та підтвердження того, що учасники проєкту відповідають вимогам 
конкурсу та беруть участь не більше ніж у двох проєктах, включаючи ті, що були 
розпочаті в минулі роки цього Конкурсу;

у поданих проєктах зазначена тематика досліджень має відповідати 
фаховому напряму секції, її змісту, очікуваним результатам, меті та завданням;

виявлення під час проведення експертизи проєктів неправдивої інформації 
або дублювання досліджень чи розробок минулих років може стати підставою для 
виключення проєкту з числа відібраних для подальшого розгляду в межах 
конкурсного відбору;

строк виконання дослідження або розробки пропонується до 3 років, 
тривалість одного етапу виконання роботи становить 1 рік;

відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору проєктів молодих 
вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, 
що належать до сфери управління МОН, від 11 листопада 2022 року, максимальна 
вартість проєкту дослідження та/або розробки має становити не більше ніж 1 000 
тис. грн на рік, розрахунки повинні бути обґрунтованими;

Конкурсною комісією встановлено оціночну шкалу до форми науково-
експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з 
оцінювання проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, 
прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) 
розробки, та форму інформації до проєкту дослідження/розробки (для подальшої 
публікації), що додаються;

доступ керівникам для введення проєктів надаватиметься з 15 листопада 2022 
року. Співробітники НДЧ авторизовуються самостійно в Системі за посиланням: 
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https://mon.dntb.gov.ua, при цьому, для отримання доступу до кабінету НДЧ 
необхідно відновити пароль до електронної пошти, яка була закріплена за 
користувачем НДЧ в кабінеті системи «Наука в університетах».

Ректорам ЗВО та директорам НУ, які ухвалять рішення про участь у 
Конкурсі, до 01 грудня 2022 року необхідно надіслати поштою до директорату 
науки та інновацій такі документи:

• супровідний лист з переліком проєктів досліджень і розробок, що 
пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету з 2023 року; 

• проєкти, що оформлені в Системі,  роздруковані й оформлені відповідним 
чином;

• результати розгляду проєкту, затверджені протоколом вченої (наукової, 
науково-технічної) ради ЗВО (НУ);

• перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків 
державного бюджету починаючи з 2023 року;

• довідку про склад учасників проєкту та підтвердження того, що учасники 
проєкту відповідають вимогам конкурсу та беруть участь не більше ніж у 
двох проєктах, включаючи ті, що були розпочаті в минулі роки цього 
Конкурсу; 

• згоду на участь у виконанні проєкту дослідження/розробки всіх основних 
виконавців кожного проєкту;

• інформацію до проєкту досліджень і розробок (для подальшої публікації);
• листи підтримки до проєкту від представників провідної наукової спільноти, 

потенційних інвесторів або реального сектору економіки, у разі наявності.

Додаток: форма згоди основних виконавців на участь у виконанні проєкту        
дослідження або розробки на 1 арк;
оціночна шкала до форми науково-експертного висновку за 
результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання 
проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, 
прикладного наукового дослідження та науково-технічної 
(експериментальної) розробки на 4 арк;
форма інформації до проєкту дослідження/розробки (для подальшої 
публікації)  на 1 арк.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції      Олексій ШКУРАТОВ

Тетяна БОРОВІЧ 
287 82 54



   

Додаток до листа  

Міністерства освіти і науки України 

від____._____.2022 № _______ 

 

 

 

 

Згода основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження або 

розробки 

 

Назва ЗВО/НУ: 

Назва дослідження або розробки: 

Пропонований термін виконання проекту: 

 

№ 

з/п 

ПІБ, вчене звання, 

науковий ступінь 

Основне місце 

роботи 
Посада Підпис 

1     

2     

…     

 

 У разі залучення до виконання проєкту більше, ніж двох докторів наук, 

надати нижче обґрунтування щодо необхідності їх залучення. 

 

  



   

 

Інформація до проєкту дослідження/розробки (для подальшої публікації) 

 
Секція:_________________________________________________________________________ 

 

Назва проєкту: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(не більше 15-ти слів) 

Тип роботи (фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, 

науково-технічна (експериментальна) розробка (зайве викреслити). 

  

Організація-виконавець: __________________________________________________________ 
(повна назва) 

АВТОРИ ПРОЄКТУ: 

 

Керівник проєкту (ПІБ) 

________________________________________________________________________________ 
(основним місцем роботи керівника проєкту має бути організація, від якої подається проєкт) 

Науковий ступінь ______________________________ вчене звання ______________________ 

Місце основної роботи 

________________________________________________________________________________ 

 

Проєкт розглянуто й погоджено рішенням наукової (вченої, науково-технічної) ради (назва 

закладу вищої освіти/наукової установи) від «_____»    2022 р., протокол № 

    

 

Інші автори проєкту______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Пропоновані терміни виконання проєкту  

з _______________________по _________________________ 

 

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту: ___________тис. гривень 

 

1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків) 

 (короткий зміст проекту) 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА  
(до 10 рядків) 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ  (до 10 рядків)  
 

Керiвник проєкту  

 

Підпис:____________________________ 

 

 
 

  



   

 

 
Оціночна шкала до форми науково-експертного 

висновку за результатами наукової та науково-

технічної експертизи з оцінювання проєкту на 

проведення фундаментального наукового 

дослідження, прикладного наукового дослідження 

та науково-технічної (експериментальної) розробки 

 

 

Секція ____________________________________________________________________ 

 

 

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проєкту на 

проведення фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового 

дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки 

 

за темою:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

РОЗДІЛ  І. Змістовні показники 

 

№ 

з/п 

Вимоги до роботи Бали 

1 Обґрунтованість актуальності проблеми, теми, предмета, їх відповідність потребам 

економіки та суспільства. Проєкт за тематикою та предметом спрямований на вирішення: 

 важливої проблеми національної безпеки та оборони, життя людей 10 

 важливої соціальної, економічної, технологічної, наукової проблеми  8 

 поточних питань розвитку науки,  суспільних практик у країні та за кордоном 6 

 питань, що обґрунтовані як корисні лише для виконавців або взагалі не обґрунтовані 0 

2 Повнота визначення, оригінальність і обґрунтованість основних ідей, пропозицій, мети і 

завдань,  послідовності розробки. Вони є: 

 змістовними, оригінальними та обґрунтованими на основі світового досвіду, про що 

свідчать порівняння та використані наукові публікації 

10 

 оригінальними і обґрунтованими, однак переважно враховують лише досвід  вчених 

України  

8 

 обґрунтованими, але переважно враховують досвід виконавців 5 

декларативними, але не обґрунтованими, або відсутні оригінальні результати та ідеї  0 

3 Науково-технологічна або науково-практична новизна очікуваних результатів, їх 

відмінність від наявних напрацювань, повнота розкриття та аналізу аналогів і прототипів: 

 добре визначено очікувані науково-технологічні або науково-практичні результати,  

повно розкрито їх відмінності від наявного світового доробку, наведено відповідні 

посилання на публікації у провідних світових виданнях  

10 

 результати визначено та розкрито добре, але неповно наведено перелік посилань на 

закордонні публікації  

8 

  результати визначено задовільно, але зазначено їх відмінності лише від доробку 

вчених України  

5 

 результати визначено, але розкрито лише частково та/або показано їх відмінності 

лише від доробку вчених України 

2 

 результати визначено незадовільно/їх новизну не розкрито 0 



   

4 Відповідність потребам суспільства та економіки країни, практична цінність і 

конкурентоспроможність для практичного використання  

 очікувані результати обґрунтовано відповідають потребам суспільства, економіки 

країни, корисні для декількох галузей виробництва та суспільних практик 

10 

 обґрунтовано відповідають потребам окремої галузі  8 

 відповідають потребам окремої організації 3 

 цінність результатів для України не визначена/сумнівна 0 

5  Практична цінність і конкурентоздатність науково-прикладних результатів на світовому 

ринку; значення для вирішення світових проблем, можливість впровадження за кордоном 

на основі маркетингових досліджень. Науково-прикладні результати розробки: 

конкурентоспроможні, матимуть широке впровадження у світі,  що підтверджено 

маркетинговими дослідженнями, представленими у проєкті, існують потенційні та 

реальні замовники 

10 

 конкурентоспроможні, можливе використання за кордоном відповідно до 

проведених маркетингових досліджень, існують потенційні та реальні замовники 

8 

 маркетингові дослідження не проводились, використання за кордоном лише  

декларується, але, на думку експерта, має певні підстави 

3 

 можливості використання результатів за кордоном сумнівні 0 

6 Практична цінність очікуваних результатів роботи:  

 обґрунтовано широке впровадження, сприяння   соціально-економічному  розвитку 

країни в цілому або декількох галузей економіки, безпеки та обороноздатності 

10 

 обґрунтовано широке впровадження в окремій галузі економіки, суспільства, 

технологій, суспільних практик 

8 

 проголошується і може мати місце, але наведені обґрунтування сумнівні 3 

  практична цінність відсутня або недостатня 0 

 РАЗОМ за розділом І  (0 - 60)  

Примітка. Максимальна сумарна кількість балів за кожний пункт цього розділу складає 10 

балів. Якщо проєкт за цим розділом одержує сумарний бал менше 20 або має оцінку «0» хоча б в 

одному з пунктів 1, 2, 3, 4 або 6, він вважається незадовільним незалежно від оцінок інших пунктів 

і розділів. 

 

РОЗДІЛ ІІ. Доробок за попередні 5 років та досвід авторів проєкту за його тематикою 

№ 

з/п 

 

Назви показників доробку 

Взяти 

кількість 

із запиту 

Обрати 

відповідні 

бали  

1 h-індекс керівника проєкту згідно з базою даних Scopus (або для 

гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою 

платформою Google Scholar з понижуючим коефіцієнтом 1/5) 

1 1 

2-3 2 

4 і більше 3 

2 Сумарний h-індекс згідно з базою даних Scopus (або для 

гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою 

платформою Google Scholar з понижуючим коефіцієнтом 1/5) семи 

виконавців проєкту (крім керівника проєкту). 

 

Розраховується шляхом додавання індивідуальних h-індексів 

виконавців 

2 

 

1 

3-5 

 

2 

6 і більше 3 

3 Статті  в журналах, що входять до науково-метричних баз даних 

Web of Science, Scopus або Index Сореrnicus для гуманітарного та 

соціоекономічного напрямів. 

Оцінюючи статті на відповідність темі, меті, предмету та завданням 

проєкту, експерт має право не зараховувати їх у разі повної 

невідповідності 

1-2 1 

 

3-4 2 

5 і більше  3 



   

4 Опубліковані  за темою проєкту статті у журналах, що входять до 

переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у 

закордонних журналах, що не увійшли до пункту 3, а також 

матеріали доповідей англійською мовою на міжнародних 

конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus 

3-4 1 

 

5-10 2 

 

11 і 

більше 

3 

5 Монографії та /або розділи монографій, що опубліковані  за темою 

проєкту українськими видавництвами державною мовою 

(вказується кількість друкованих аркушів). 

Оцінюючи монографії на відповідність темі, меті, предмету та 

завданням проєкту, експерт має право не зараховувати їх у разі 

повної невідповідності 

1-3  1 

 

4-6  2 

 

7 і більше 3 

6 Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані у 

закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або  

офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР 

(вказується кількість друкованих аркушів). 

Оцінюючи монографії на відповідність темі, меті, предмету та 

завданням проєкту, експерт має право не зараховувати їх у разі 

повної невідповідності 

1  1 

 

2-3  2 

 

4 і більше 3 

7 Отримано охоронних документів (патенти, свідоцтва про 

реєстрацію авторського права) на об'єкти права інтелектуальної 

власності 

1  1 

2-4 2 

5 і більше 3 

8 Індивідуальні гранти (стипендії) на наукове стажування  в Україні 

та за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету 

України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість 

місяців для керівника та семи виконавців проєкту) 

1-3 1 

4-9 2 

10 і 

більше 

3 

9 Виконавці працювали за грантами (окрім зазначених у пункті 8), 

що фінансувались закордонними організаціями (кількість грантів) 

1  1 

2 2 

3 і більше  

10 Авторами проєкту виконано досліджень за договорами та 

грантовою тематикою на суму (тис. гривень) (вказується відповідно 

до підтвердних документів (довідка бухгалтерії ЗВО, НУ) у рамках 

заявленого наукового напряму)  

50-150 1 

150-300 2 

понад 300 3 

 

 РАЗОМ за розділом ІІ (0 - 30)  

 Примітка. Максимальна сумарна кількість балів за кожний пункт цього розділу складає 3 бали. 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Показники очікуваних результатів 

№ 

з/п 

 

Назви показників очікуваних результатів 

Взяти 

кількість 

із запиту 

Обрати 

відповідні 

бали 

1 Будуть опубліковані за темою проєкту статті в журналах, що 

входять до наукометричної бази Web of Science, Scopus та/або 

Index Сореrnicus, Google Scholar (для гуманітарного та 

соціоекономічного напрямів) 

1-2 1 

3 і більше 2 

2 Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України  і мають ISSN, статті у закордонних журналах, що 

не увійшли до пункту 1, а також доповіді англійською мовою у 

0-2 1 

3 і більше 2 



   

матеріалах міжнародних конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index 

Сореrnicus 

3 Будуть опубліковані за темою проєкту монографії та/або розділи 

монографій українськими видавництвами державною мовою 

(вказується кількість друкованих аркушів) 

1-3  1 

4 і більше 2 

4 Будуть опубліковані за темою проєкту монографії та/або розділи 

монографій у закордонних виданнях мовами країн, які входять до 

ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не 

входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів) 

1   

1 

2 і більше 2 

5 Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-

практичні результати шляхом укладання договорів, продажу 

ліцензій, грантових угод поза межами організації-виконавця 

 

1  

1 

2 і більше 2 

 РАЗОМ за розділом ІІІ (0 - 10)  

Примітка. Максимальна сумарна кількість балів за кожний пункт цього розділу складає 2 бали. 

 

РОЗДІЛ IV. Загальний рівень та сума показників за розділами I – III 

 

Зайве викреслити: 

      НИЗЬКИЙ (0–40)              СЕРЕДНІЙ (41–75)              ВИСОКИЙ (76–100) 

Сума:  

 

V Експерт вважає, що строки виконання проєкту: Обрати 

  обґрунтовані добре так    ні 

  обґрунтовані задовільно так    ні 

  викликають сумніви, доцільно збільшити так    ні 

  викликають сумніви, доцільно зменшити так    ні 

  обґрунтовані незадовільно або необґрунтовані так    ні 

 

VI Експерт вважає, що фінансування проєкту: Обрати 

  обґрунтовано добре так    ні 

  обґрунтовано задовільно так    ні 

  викликає сумніви, занадто високе так    ні 

  викликає сумніви, занадто низьке так    ні 

  обґрунтовано незадовільно або необґрунтоване так    ні 

VII Експерт вважає, що колектив здатен виконати проєкт на належному рівні (зайве 

викреслити) 

          ТАК НІ ЗА   ВІДПОВІДНИХ   УМОВ 

Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Експерт: _____________________________            ______________  ______ 
                                            (ПІБ)                                                 (підпис)                   (дата) 

ПОГОДЖЕНО: _______________________.           ______________ _______ 
                                            (ПІБ)                                               (підпис)                      (дата) 


