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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо підготовки проєктів заявок на фінансування наукових 

досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету 
 

1. Конкурсний відбір наукових проєктів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень і розробок (далі – НР) проводиться 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2018 року № 13, Порядку проведення конкурсного відбору 

наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок 

коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 вересня 2018 року № 739, та з метою планування актуальної 

для сфери охорони здоров’я наукової тематики на засадах доказової 

медицини.  

2. Формування наукової тематики проєктів НР закладам та установам, 

що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, 

здійснювати відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки», Середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016 року № 1056.  

3. При підготовці заявки та відомостей до заявки на фінансування 

наукових досліджень і розробок необхідно звернути увагу на вимоги до 

учасників конкурсного відбору, підстави для відхилення заявки, критерії 

оцінки заявки на фінансування наукових досліджень і розробок.  

4. В таблицях щодо наукометричних показників записують числові 

значення, які зараховують за умови надання DOI та активного посилання на 

публікацію.  

5. Особливу увагу необхідно звернути на дотримання академічної 

доброчесності. При наданні некоректної інформації щодо публікації 

(неправдива інформація; статті, опубліковані більше 5 років тому; невірно 

вказано вихідні дані; замість статей надана інформація про опубліковані тези 

тощо) всі бали за публікації анулюються, і не підлягають корекцій та 

повторному розгляду.  

6. У заявці на фінансування наукових досліджень і розробок вказується 

власне ім’я та прізвище керівника проєкту. 

7. Оцінка заявки. Кількість балів за блок 1 «Інноваційність та 
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реалістичність НР» Критеріїв оцінки заявки на фінансування наукових 

досліджень і розробок виставляються комісією з питань науково-дослідних 

робіт відповідно до поданої заявки на фінансування наукових досліджень і 

розробок. Кількість балів за блок 2 «Науковий доробок колективу виконавців 

НР за останні 5 років» виставляються відповідно до інформації, що подана у 

відомостях до заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, та 

Критеріїв оцінки заявки на фінансування наукових досліджень і розробок. 

Необхідно подати перелік максимум 5 наукових статей у виданнях, 

віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, 

Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal 

Citation Reports. Можна подати меншу кількість статей у виданнях, 

віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів. За кожну 

статтю, в залежності від її належності до певного квартиля, нараховуються 

бали. 

8. При заповненні заявки на фінансування наукових досліджень і 

розробок, відомостей до заявки на фінансування нових та перехідних 

наукових досліджень і розробок, анотованого звіту за завершеним науковим 

дослідженням і розробкою потрібно звернути увагу, на таке: 

основним місцем роботи керівника проєкту має бути заклад/установа, 

від якої подається проєкт; 

підписом у пункті щодо контактних даних автори засвідчують, що вони 

є штатними співробітниками закладу/установи; 

відповідальність за достовірність наданої інформації несе керівник 

проєкту;  

при поданні інформації про статті у виданнях, що індексуються у Web 

of Science відповідно до SCImago Journal and Country Rank або Journal 

Citation Reports необхідно обов’язково надати інформацію про DOI та надати 

активе посилання на публікацію. Коротко описати який внесок у статтю 

(результати роботи, описані у статті) був зроблений керівником проєкту (до 

200 знаків); 

при поданні інформації щодо патентів на винаходи не включати 

інформацію про патенти на корисні моделі; 

при наданні відповіді на запитання чи подана наукова (науково-

технічна) робота на інший конкурс з метою отримання фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету (ТАК – подана, НІ – не подана) 

потрібно зауважити, що відповідно до вимог до учасників конкурсу та 

Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних 

робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 

2018 року № 739, наукова (науково-технічна) робота з ідентичною назвою, 

метою та завданнями не може бути подана на інший конкурс з метою 

отримання фінансування за рахунок коштів державного бюджету.  

9. Фінансування проєктів НР – переможців конкурсного відбору 

здійснюється у межах визначеного Міністерством охорони здоров’я України 
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обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік 

за відповідним кодом бюджетної класифікації (програми), а їх проведення – 

на засадах державного замовлення (далі – замовлення). 

10. Замовлення здійснюється у рамках бюджетної програми КПКВК 

2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я». 

11. Заявка може бути відкликана учасником конкурсного відбору до 

закінчення кінцеву строку подання заявок, надіславши лист про відкликання 

заявки Директорату медичних кадрів, освіти і науки. 

12. Документи подаються до Директорату медичних кадрів, освіти і 

науки у паперовому та електронному вигляді на CD-диску (один примірник) 

та на електронну адресу: sciencemoz@gmail.com. 
 

 

В. о. Генерального директора  
Директорату медичних кадрів,  
освіти і науки               Тетяна ОРАБІНА 


