
УМОВИ
проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проєктів з

виконання наукових досліджень і розробок
«Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень

(розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського
університету, Велика Британія)»

І. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ ТА ТРИВАЛІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ, ЩО
БУДУТЬ ВІДІБРАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО
КОНКУРС

1.1. Назва конкурсу – «Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення
досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету,
Велика Британія)» (далі – Конкурс).

1.2. Мета Конкурсу – підтримка передових наукових досліджень і розробок українських вчених,
які безпосередньо постраждали від воєнних дій в Україні в 2022 році, шляхом надання
індивідуальних грантів за підтримки Кембриджського університету (Велика Британія).
Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування
Національним фондом досліджень проектів із виконання наукових досліджень і розробок,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170 (зі
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня
2022 року, № 536).

1.3. Тематичні напрями Конкурсу – тематика конкурсу охоплює широке коло фундаментальних і
прикладних проблем в усіх галузях наук, пов’язаних із розв'язанням найбільш актуальних
наукових завдань, націлених на технологічний, економічний, соціальний, культурний поступ
України.

1.4. Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки”) та тематичним напрямам Конкурсу (враховуючи зміни, внесені до законів
України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та “Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні”, на підставі Закону України від 1 лютого 2022 № 2031-IX
“Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки та інноваційної діяльності”).
До розгляду на Конкурсі не приймаються проєкти, які містять відомості, що становлять
державну таємницю (згідно з Законом України “Про державну таємницю”).

1.5. Тривалість (в роках) реалізації проєктів, що будуть відібрані за результатами Конкурсу – 12
місяців у 2023-2024 роках.
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Строк реалізації проєкту – 12 місяців (з моменту укладання Договору про виконання наукового
дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки (далі – Договір), що укладається
Фондом з переможцем конкурсу (Грантоотримувачем)).
II. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

*Вимоги сформульовано відповідно до Угоди про реформування оцінювання в галузі науки
(https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf)

2.1. Загальні вимоги.
Учасниками Конкурсу є вчені (фізичні особи).
Виконавець є науковим керівником проєкту.
Учасники Конкурсу подають заявки на одержання грантової підтримки (далі – Заявка) виключно
індивідуально.
Одна фізична особа не може подати більше однієї заявки на цей Конкурс. Порушення цієї
вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену
вище вимогу.
Учасниками Конкурсу можуть бути виключно вчені, які працюють в наукових установах чи
закладах вищої освіти України (далі – ЗВО) державної форми власності за основним місцем
роботи, що має бути підтверджено довідкою з основного місця роботи (станом на час подачі
заявки).
До категорії вчених, які безпосередньо постраждали від воєнних дій в Україні в 2022 році,
відносяться вчені, які підпадають хоча б під один із таких критеріїв:
1. Установа, у якій працює вчений за основним місцем роботи, евакуйована з постійного місця
знаходження (ЗВО або наукові установи з адміністративно-територіальних одиниць України, на
території яких вони не можуть здійснювати свою діяльність, і тимчасово переміщені до
адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких можуть здійснювати свою
діяльність в повному обсязі, станом на дату оголошення Конкурсу). Підтверджується офіційним
листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
2. Приміщення ЗВО або наукової установи (частково) зруйновані внаслідок обстрілів,
бомбардувань, інших військових дій, і потребують ремонту або відбудови. Підтверджується
офіційним листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
3. Вчений має статус внутрішньо переміщеної особи в результаті військової агресії росії,
підтверджений відповідною довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Обставини, які обумовлюють належність вченого до категорії постраждалих від воєнних дій в
Україні в 2022 році, перелічуються у заявці (п. 3.5 та в СV) і підкріплюються документально.
Учасники Конкурсу повинні:
- працювати в наукових установах чи закладах вищої освіти України державної форми власності
за основним місцем роботи (має бути підтверджено документально);
- мати науковий ступінь, отриманий або офіційно визнаний в Україні (має бути підтверджено
документально);
- відноситись до категорії вчених, які безпосередньо постраждали від воєнних дій в Україні в
2022 році (має бути підтверджено документально та зазначатись у п. 3.5 Заявки та в CV).

https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
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Не мають права бути науковим керівником (виконавцем) проєкту, інформація про яких міститься
у заявці, що подається для участі у Конкурсі, голова Фонду, члени наукової та наглядової рад
Фонду, члени комісії Конкурсу та працівники дирекції Фонду.
Особи, які є науковими керівниками (виконавцями) поданих для участі в Конкурсі проєктів, не
можуть залучатися до проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів відповідного
Конкурсу.
Особи, які були авторами проєктів, грантова підтримка яких була припинена рішенням наукової
ради Фонду через неналежне виконання умов Договору (договору про виконання наукових
досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки), та до яких був застосований п.2
Обмежувальних заходів, що застосовуються до авторів проєктів, грантова підтримка яких була
припинена рішенням наукововї ради НФДУ через неналежне виконання наукових досліджень і
розробок, та за результатами оцінки якості виконання проєктів та опублікування/оприлюднення
результатів, не мають права брати участь у Конкурсі.
Особи, які були авторами та підписали заключний звіт про реалізацію проєктів, до яких був
застосований п.1 Обмежувальних заходів, що застосовуються до авторів проєктів, грантова
підтримка яких була припинена рішенням наукової ради НФДУ через неналежне виконання
наукових досліджень і розробок, та за результатами оцінки якості виконання проєктів та
опублікування/оприлюднення результатів, не мають права брати участь у Конкурсі до моменту
ухвалення науковою радою Фонду відповідного рішення щодо наданої інформації та
відповідних документів.
Учасник Конкурсу несе відповідальність за достовірність відомостей, що міститься в заявці та
доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірних відомостей є зняття проєкту з
Конкурсу (як таку, що не відповідає формальним ознакам).

2.2. Особливості реалізації проєкту
Проєкт, поданий для участі у Конкурсі, не може бути одночасно поданий для участі в іншому
конкурсі з метою отримання фінансування за рахунок бюджетних та інших коштів, а також у
разі, коли такий проєкт фінансується чи фінансувався за рахунок бюджетних та інших коштів за
результатами іншого конкурсу.
Реалізація проєкту передбачає активне використання on-line інструментів наукової обробки і
систематизації інформації, дистанційну комунікацію, використання комп'ютерних програм,
on-line платформ та ін.
На момент укладання Договору переможці Конкурсу мають перебувати на території України.
У ході реалізації проєкту передбачається співробітництво Грантоотримувача із вченими
Кембриджського університету (Велика Британія).
Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який
фінансується за рахунок гранту. З цією метою у публікаціях, офіційних повідомленнях, в
інформації для ЗМІ, у соцмережах, в інших відкритих джерелах інформації та під час виступів
на наукових заходах з метою презентації наукового дослідження (розробки) має зазначатися:
● факт фінансування проєкту Національним фондом досліджень України за підтримки
Кембриджського університету (Велика Британія);
● номер та назва проєкту.

ІІІ. КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧИСЕЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ
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3.1. Відбір проєктів здійснюється відповідно до процедури, визначеної у Порядку розгляду та
експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному
фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, погодженому Наглядовою радою
НФДУ від 05 вересня 2022 року.

3.2. Алгоритм формування підсумкової чисельної оцінки заявок
Куратори аналізують сукупність отриманих висновків експертів за проєктом і доповідають про
результати на засіданні Панелі. Для кожного проєкту розраховується показник 𝑅 розбіжності
оцінок 𝑆1, 𝑆2 та 𝑆3, виставлених трьома експертами:

𝑅 = 𝑆𝐷
𝑆 ·100%

де 𝑆 - середнє арифметичне виставлених оцінок, тобто

𝑆 = 𝑆₁+𝑆₂+𝑆₃
3

𝑆𝐷 - стандартне відхилення:

𝑆𝐷 = 𝑆₁−𝑆( )²+ 𝑆₂−𝑆( )²+(𝑆₃−𝑆)²
3     

3.3. Якщо показник розбіжності 𝑅 не перевищує критичне значення 10% , то підсумкова
чисельна оцінка заявки визначається як середнє арифметичне 𝑆 оцінок експертів.

3.4. Якщо показник розбіжності перевищує критичне значення 10%, то:
a) кожен з членів панелі (𝑗 = 1, …, 𝑁, де 𝑁 – число членів панелі) визначає ступінь
обґрунтованості 𝑘 кожної з експертних оцінок , у балах від 1 (погана) до 5 𝑖𝑗 𝑆 𝑖 𝑖 = 1, …, 3
(добра);
b) підсумкова чисельна оцінка заявки вираховується як зважене середнє оцінок експертів:

β₁+ β₂+ β₃𝑆 = 𝑆₁ 𝑆₂ 𝑆₃

де

IV. УМОВИ, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
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Умови конкурсного відбору зазначаються в усіх пунктах цього документу, дотримання яких є
обов’язковим.
Конкурс проводиться з 27.12.2022 до 23.05.2023.
Місце проведення Конкурсу: Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1,

V. ПРОЦЕДУРА ПРИЙМАННЯ (ОДЕРЖАННЯ), РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО
РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК

5.1. Заявки та документи для участі у Конкурсі подаються в електронній формі українською та
англійською мовами відповідно до вимог, визначених Умовами цього Конкурсу з обов’язковою
відміткою про згоду автора проєкту на його реалізацію на офіційному веб-сайті Фонду
(https://grants.nrfu.org.ua ) (з використанням АС “Конкурс проєктів НФДУ”).
Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником Конкурсу після закінчення
строку подання заявки не допускаються.
Для подання заявки учасник Конкурсу має пройти процедуру попередньої реєстрації на
офіційному веб-сайті Фонду.
Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання
кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Учасник Конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її подання в
особистому кабінеті..

5.2. Прийняття та реєстрація заявок триватиме 30 календарних днів з дати початку прийняття
заявок. На наукову і науково-технічну експертизу буде направлено перші 50 заявок (в
хронологічній послідовності їх подання), які відповідають формальним ознакам за результатами
попереднього розгляду заявок.
Поданою вважається заявка, що надійшла від учасника Конкурсу з використанням АС “Конкурс
проєктів НФДУ” та підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

5.3. Попередній розгляд заявки стосовно відповідності вимогам щодо її оформлення, повноти та
достовірності поданих відомостей здійснюється комісією Конкурсу (за організаційно-технічної
підтримки дирекції Фонду) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати закінчення строку
подання заявок.

VI. СТРОКИ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК, ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ І
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЄКТІВ І ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
КОНКУРСУ

6.1. Дата та час початку подання заявок: 29.12.2022, 00:01 за київським часом.
Дата та час завершення подання заявок: 27.01.2023, 23:59 за київським часом.
Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків Конкурсу: до
23.05.2023.

6.2. Комісія конкурсу (у складі 3 панелей) на своєму засіданні здійснює розгляд проєктів з
урахуванням їх відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду, результатів

https://nrfu.org.ua
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наукової і науково-технічної експертизи проєкту, після чого формує рейтинговий список
проєктів із зазначенням інформації щодо їх чисельного оцінювання (від найбільшого значення
до найменшого).
За результатами розгляду проектів протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення
комісією Конкурсу складається протокол, в якому зазначаються результати наукової і
науково-технічної експертизи проектів і пропозиції щодо рейтингового списку проектів та їх
чисельного оцінювання.
До протоколу додається також перелік проектів, що рекомендуються до реалізації за рахунок
грантової підтримки Фонду, та список переможців Конкурсу із зазначенням рекомендованого
обсягу фінансування проекту та їх розподілу за роками у межах видатків Фонду, передбачених
на відповідні цілі.
Результати Конкурсу затверджуються науковою радою Фонду.
Рішення про затвердження результатів Конкурсу, переліку проектів, що рекомендуються до
реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, та обсягів їх фінансування оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Фонду не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після його ухвалення.
Текстове обґрунтування оцінок, отриманих проєктом за результатами наукової і
науково-технічної експертизи, надсилається учаснику Конкурсу електронною поштою.
Рейтинговий список проєктів із зазначенням отриманих кожним проектом балів розміщується на
офіційному веб-сайті Фонду.

6.3. Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту між Фондом і переможцем Конкурсу
укладається Договір про виконання наукових досліджень і розробок, в якому визначаються всі
необхідні умови для реалізації проекту, в тому числі щодо відповідальності Грантоотримувача та
застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання Грантоотримувачем
зобов’язань.
Строк укладання Договору не повинен перевищувати 30 календарних днів з моменту ухвалення
рішення про надання гранту. Якщо у зазначений строк з вини переможця Договір між ним і
Фондом не буде укладено, вважається, що переможець відмовився від подальшої реалізації
проєкту.

VIІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ, ЩО БУДУТЬ ВІДІБРАНІ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ

7.1. Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування наукових досліджень і
розробок, що будуть відібрані за результатами Конкурсу. 
Загальний обсяг фінансування проєктів, що будуть відібрані за результатами Конкурсу,
еквівалент 144 000 євро в національній валюті України.
Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту: еквівалент 12 000 євро в національній
валюті України, із розрахунку 1000 євро на 1 місяць (включаючи податки, нарахування та збори,
передбачені для такого виду виплат).
Умови і порядок фінансування проєктів залежать від розміру добровільних внесків
Кембриджського університету (Велика Британія), наданих Національному фонду досліджень
України для організації і проведення Конкурсу. 
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Грант надається Грантоотримувачу у розмірі повної вартості робіт, необхідних для реалізації
проєкту.
Фінансування проєктів здійснюється шляхом поетапного перерахування Фондом коштів зі свого
реєстраційного рахунка на особовий рахунок Грантоотримувача відповідно до укладеного
Договору, Кошторису витрат проєкту, Календарного плану виконання наукового дослідження
(розробки) (далі – Календарний план) Графіку фінансування проєкту з виконання наукового
дослідження і розробки (далі – Графік фінансування), Технічного завдання до проєкту з
виконання наукового дослідження і розробки, Інформаційно-моніторингової довідки про хід
виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного
фонду досліджень України в межах фактично отриманого Фондом фінансування.
Проєкт виконується протягом одного етапу.
У даному Конкурсі Фонд виступає податковим агентом і сплачує всі необхідні податки,
нарахування та збори. Грантоотримувач отримує кошти на особовий рахунок після сплати
Фондом усіх обов’язкових податків, нарахувань та зборів.
Витрати Грантоотримувача, пов'язані із реалізацією проєкту, включають виключно витрати на
оплату праці (прямі витрати). 
7.2. Кошти, перераховані Фондом на особовий рахунок Грантоотримувача, можуть бути
використані виключно на проведення наукового дослідження (розробки). За рахунок грантових
коштів не можуть фінансуватися: підготовка проєктної заявки на одержання грантової
підтримки; витрати, не пов’язані безпосередньо з реалізацією проєкту (зокрема, оплата
посередницьких послуг, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов’язаних з
реалізацією проєкту); оплата робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок
інших джерел до або після укладання Договору.
7.3 За результатами виконання робіт та у строки, визначені в Договорі, Грантоотримувач
надсилає до Фонду:
- заключний звіт про реалізацію проєкту (науковий звіт), оформлений відповідно до ДСТУ
3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила
оформлювання» – в електронному вигляді та в одному паперовому переплетеному примірнику; 
- фінансовий звіт про використання коштів у рамках реалізації проєкту – в електронному вигляді
та в одному паперовому примірнику (оформлений за рекомендованим зразком);
- анотований звіт про виконану роботу з посиланням на опубліковані наукові праці (двома
мовами – українською та англійською) в електронному вигляді та в одному паперовому
примірнику (оформлений за рекомендованим зразком); 
- іншу документацію, передбачену у Договорі.
Заключний звіт про реалізацію проєкту (науковий звіт) та фінансовий звіт про використання
коштів у рамках реалізації проєкту розглядаються та схвалюються науковою радою Фонду.
Схвалення цих документів науковою радою Фонду є підставою для підписання Акту про
виконання проєкту.

VIII. КІЛЬКІСТЬ ЕКСПЕРТІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ
ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЄКТУ
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Оцінювання проєктів здійснюється трьома незалежними експертами, щонайменше одним із яких
є іноземним експертом (представником Кембриджського університету).

IX. КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДБІР ПРОЄКТІВ (ЗОКРЕМА,
ВІДПОВІДНІСТЬ МЕТІ, ТЕМАТИЦІ, УМОВАМ КОНКУРСУ)

9.1. Оцінювання проєктів здійснюється за формою та критеріями, затвердженими науковою
радою Фонду.

9.2. Кожен проєкт оцінюється за такими аспектами з відповідними ваговими коефіцієнтами:
● Якість запланованого дослідження;
● Значущість проєкту для подальшого розвитку науки / техніки / технологій/су (відповідно до
спрямування проєкту);
● Якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту.

9.3. Кожен із аспектів включає декілька критеріїв оцінювання, що мають власні вагові
коефіцієнти.
9.4. Оцінка за кожним критерієм здійснюється експертом за 5-бальною шкалою з обов’язковим
наданням відповідного обгрунтування.
9.5. Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за
критеріями оцінювання за цим аспектом.
9.6. Загальна кількість балів проєкту вираховується як середнє арифметичне зважене балів за
аспектами, помножене на 20.
9.7. Для оцінювання проєкту в Конкурсі «Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на
проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського
університету, Велика Британія)» використовується 5-бальна шкала з таким значенням балів:
(див. нижче)

0 – Погано Проєкт не відповідає критерію або не може бути оцінений через
відсутність або неповноту інформації, передбаченої цим
критерієм

1 –
Незадовіль
не

Інформацію щодо оцінюваного критерію представлено
неадекватно або вона має критичні недоліки

2 –
Задовільно

У цілому проєкт відповідає критерію, але є суттєві недоліки

3 – Добре Проєкт відповідає критерію, але є деякі недоліки

4 – Дуже
добре

Проєкт дуже добре відповідає критерію, але можливе
покращення
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5 –
Відмінно

Проєкт відповідає критерію повною мірою

Для оцінювання проєкту в цьому Конкурсі застосовуються такі складники, їх вагові коефіцієнти
та форма:

Складник Шкала оцінювання Ваговий
коефіцієнт

1. Якість запланованого дослідження
У цьому розділі передбачено оцінку обґрунтування
наукового проєкту, його спрямованості на
вирішення актуальної (нагальної) наукової
проблеми, чіткості формулювання мети і завдань,
їхньої відповідності сучасному рівню наукових
досягнень, новизни наукової ідеї, оригінальності
наукової гіпотези, коректності вибору методології
та методів дослідження для перевірки наукової
гіпотези.

Від 0 до 5
Кількість балів за
складником
вираховується
як середнє
арифметичне зважене
балів за
критеріями

0,3

1.1.  Мотивація і обґрунтованість наукової
концепції: чи адекватно та з відповідними
посиланнями описано актуальний стан досліджень
і проблеми, які потребують вирішення.

0-5 0.25

1.2. Актуальність та новизна наукових ідей (у тому
числі з позицій міждисциплінарності у разі, якщо
дослідження має мультидисциплінарний характер)

0-5 0,25

1.3. Ясність та актуальність сформульованої мети і
завдань дослідження

0-5 0,25

1.4. Адекватність запропонованих підходів та
методів дослідження, їхня відповідність меті та
завданням проєкту.

0-5 0,25

2. Значущість проєкту для подальшого розвитку
науки / техніки / технологій / суспільства
(відповідно до спрямування проєкту)
У межах цього розділу передбачено оцінку чіткості
визначення й аргументованості перспективи
подальшого застосування результатів дослідження
з метою розвитку науки та нових технологій і
вирішеня проблем суспільсва. Враховується

Від 0 до 5
Кількість балів за
складником
вираховується
як середнє
арифметичне зважене
балів за критеріями

0,3
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повнота і потенційна ефективність оприлюднення
результатів дослідження.

2.1. Потенційна важливість очікуваних результатів
та отримання нових знань у порівнянні із кращими
світовими досягненнями в розробці означеної
наукової проблеми, розбудова нових підходів і
технологій та/або їхнє значення для розв'язання
актуальних практичних наукових / технічних /
суспільних проблем.

0-5 0,4

2.2. Ефективність та доречність запланованих
шляхів оприлюднення/використання результатів
дослідження (очікувані фахові публікації, виступи
на міжнародних наукових конференціях,
поширення результатів дослідження серед
громадськості тощо).

0-5 0,3

2.3.  Перспективність продовження дослідження
означеної проблеми у майбутньому

0-5 0,3

3. Якість і реалістичність запропонованого
плану виконання проєкту
У межах цього розділу оцінюється обґрунтованість
плану роботи і чіткість проміжних цілей, їхня
логічна послідовність; чіткість опису запланованих
завдань із зазначенням конкретних результатів, які
можуть бути перевірені; узгодженість складності
завдань із їхніми часовими рамками; відповідність
обладнання та матеріалів, зазначених як необхідні
для виконання проєкту (за потреби їх придбання);
реалізації його мети та завдань; чіткість опису
обладнання і матеріалів та адекватність їхньої ціни
в бюджеті (за потреби їх придбання).

Від 0 до 5
Кількість балів за
складником
вираховується
як середнє
арифметичне зважене
балів за критеріями

0,4

3.1. Обґрунтованість плану роботи, методології
його виконання, відповідність часових рамок
складності сформульованих етапів та завдань,
чіткість проміжних цілей, їхня логічна
послідовність.

0-5 0,3

3.2.  Узгодженість складності завдань із їхніми
часовими рамками, а також збалансованість та
обґрунтованість загального бюджету проєкту

0-5 0,2
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3.3. Чіткість побудови логіко-структурної схеми
дослідження

0-5 0,2

3.4. Якість публікацій керівника проєкту за останні
5 років

0-5 0,3

X. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ РАЗОМ ІЗ
ЗАЯВКОЮ

Заявка подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і підписується
електронним цифровим підписом учасника Конкурсу.
Перелік документів, які подаються учасником Конкурсу разом із заявкою:
● Згода автора проєкту на його виконання (надається автоматично шляхом накладання КЕП ).
● Довідка (українською мовою) з місця роботи учасника Конкурсу із зазначенням, що він
працює за основним місцем роботи в науковій установі чи ЗВО України державної форми
власності, із датою реєстрації такої довідки актуальної на час подачі документів на Конкурс,
подається сканована копія у форматі PDF)*.
● Документ, що підтверджує наявність наукового ступеня у наукового керівника проєкту
(подається сканована копія у форматі PDF)*.
● Документ, який підтверджує статус вченого як такого, що безпосередньо постраждав від
воєнних дій в Україні в 2022 році (подається сканована копія у форматі PDF)*.

*На момент підписання Договорів з переможцями Конкурсу актуальна версія довідки має
надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінал, засвідчений підписами та печатками), а
також копія паспорта громадянина України, номер ІПН (завірені належним чином).

Учасники Конкурсу повинні разом із зазначеними вище підтверджуючими документами надати:
стисле резюме вченого українською та англійською мовами (curriculum vitae), до якого
включається список наукових публікацій, а також стислий опис обставин (див. п. 2.1 Умов), що,
на думку учасника Конкурсу, можуть кваліфікувати його як вченого, який безпосередньо
постраждав від воєнних дій в Україні в 2022 році.

ХІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

За результатами попереднього розгляду заявок Комісія конкурсу затверджує перелік заявок, які
відхиляються за формальними ознаками та/або знімаються з розгляду на підставі
невідповідності критеріям, за якими здійснюється відбір проєктів, визначеним умовами
Конкурсу.
Підстави для відхилення заявки за формальними ознаками:
● невідповідність тематичному напряму та меті Конкурсу;
● невідповідність поданої учасником Конкурсу заявки встановленій Фондом формі, умовам та
вимогам, у тому числі щодо її змісту;
● подання учасником Конкурсу документів не в повному обсязі;
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● зазначення у поданих учасником Конкурсу документах недостовірних відомостей;
● відсутність у поданих учасником Конкурсу документах інформації, передбаченої умовами
Конкурсу.
Рішення комісії Конкурсу про відхилення заявки за формальними ознаками та/або зняття з
розгляду заявки на підставі невідповідності критеріям, за якими здійснюється відбір проєктів,
повідомляється дирекцією Фонду відповідному учаснику Конкурсу в електронній формі не
пізніше трьох робочих днів після ухвалення такого рішення.

ХII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСОБИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В
КОНКУРСІ ТА СПОСОБИ ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ ДО
КІНЦЕВОГО СТРОКУ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

12.1. Заявки та документи для участі у Конкурсі подаються в електронній формі українською та
англійською мовами відповідно до вимог, визначених Умовами цього Конкурсу з обов’язковою
відміткою про згоду автора проєкту на його реалізацію на офіційному веб-сайті Фонду
(https://grants.nrfu.org.ua) (з використанням ПЗ “Конкурс проєктів НФДУ”).

Для подання заявки учасник Конкурсу має пройти процедуру попередньої реєстрації на
офіційному веб-сайті Фонду.
Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання
кваліфікованого електронного підпису.
Учасник Конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її подання.
12.2. Для отримання інформації, пов'язаної з проведенням конкурсного відбору та поданням
проєктів, будь ласка, звертайтеся до Фонду:

Питання щодо подання проєктів із природничих, технічних наук і математики - Відділ
грантового забезпечення у сфері природничих і технічних наук, математики та ІТ управління
грантового забезпечення:
тел.: +38 044 298-16-25
e-mail.: natsci.2022.02@nrfu.org.ua

Питання щодо подання проєктів із біології, медицини і аграрних наук - Відділ грантового
забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів управління грантового
забезпечення:
тел.: +38 044 298-16-33
e-mail.: lifesci.2022.02@nrfu.org.ua

Питання щодо подання проєктів із соціальних та гуманітарних наук - Відділ грантового
забезпечення у сфері соціально-гуманітарних наук управління грантового забезпечення:
тел.: +38 044 298-16-31
e-mail: socsci.2022.02@nrfu.org.ua

Із питань технічної підтримки, будь ласка, звертайтеся на електронну адресу
support@nrfu.org.ua.

https://nrfu.org.ua
mailto:natsci.2022.01@nrfu.org.ua
mailto:lifesci.2022.01@nrfu.org.ua
mailto:socsci.2022.01@nrfu.org.ua
mailto:support@nrfu.org.ua
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Електронна пошта для довідок – nrfu@nrfu.org

XIII. ДОДАТКИ

1. Форма заявки на отримання грантової підтримки (посилання) 
2. Рекомендації щодо заповнення заявки (посилання) 
3. Примірна форма договору про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок
грантової підтримки та додатки до нього, а також форма фінансової звітності (посилання)

mailto:nrfu@nrfu.org
https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/zayavka_kembrydzh-1.pdf
https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/rekomendaczii%CC%88-shhodo-zapovnennya-zayavky.pdf
https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/forma-dogovoru-sajt-3.pdf

