
ПОРЯДОК 

проведення конкурсного відбору наукових статей, що плануються до 

видання у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базі даних 

Scopus (Q4), які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 

допомоги E-SCIENCE SPACE 

 

 
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору 

наукових статей, що плануються до видання у періодичних наукових виданнях, 

проіндексованих у базі даних Scopus (Q4), які фінансуються за рахунок 

зовнішнього інструменту допомоги E-SCIENCE SPACE (далі - конкурс). 

2. Конкурс проводиться з метою надання фінансової підтримки науковим та 

науково-педагогічним працівникам ЗВО та наукових установ, які мають 

афіліацію в Україні, та спрямований на підтримку інноваційної діяльності 

закладів вищої освіти та наукових установ. 

3. Надання фінансової підтримки здійснюється за рахунок коштів 

спеціального фонду E-SCIENCE SPACE. 

4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, рівності умов 

для учасників конкурсу, прозорості, відкритості, об’єктивності, уникнення 

конфлікту інтересів. 

5. Метою проведення конкурсу є відбір наукових робіт, спрямованих на 

отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів 

відповідно до актуальних потреб економіки, суспільства та національної 

безпеки. 

6. Для проведення фахових консультацій та надання наукових рекомендацій, 

підготовки та проведення конкурсу організатор конкурсу утворює конкурсну 

комісію. 

Не менше половини складу конкурсної комісії повинні становити особи, які 

не є працівниками організатора конкурсу. 

7. Проведення конкурсу здійснюється за такими етапами: 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

приймання (одержання) документів, поданих учасниками конкурсу, у тому 

числі здійснення реєстрації заявок (до 31.01.2023р); 

попередній розгляд поданих учасниками конкурсу заявок та доданих до них 

документів на відповідність вимогам, встановленим умовами конкурсу (до 

01.03.2023р); 

проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок (до 01.04.2023р); 

формування конкурсною комісією з урахуванням результатів наукової і 

науково-технічної експертизи заявок пропозицій щодо переліку наукових статей, 

що плануються до друку у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у 

базі даних Scopus (Q4)(переможців конкурсу) (до 15.04.2023р); 

прийняття організатором конкурсу рішення щодо затвердження результатів 

конкурсу (до 15.04.2023р); 

оприлюднення результатів конкурсу (до 15.04.2023р). 



8. Організатор конкурсу приймає рішення про проведення конкурсу та 

розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу. 

9. Датою початку конкурсу є дата оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. 

На конкурс наукові статті подаються у формі заявки, заповненої учасником 

конкурсу, із прикріпленим науковим твором. 

Строк подання заявок не може встановлюватися менше ніж 30 календарних 

днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

10. Організатор конкурсу здійснює попередній розгляд поданих учасниками 

конкурсу заявок та доданих до них документів. 

Невідповідність переліку та оформлення поданих учасником конкурсу 

документів вимогам, визначеним умовами конкурсу, є підставою для їх 

відхилення організатором конкурсу за формальними ознаками. 

11. Заявки, що не відхилені після попереднього розгляду, надсилаються 

організатором конкурсу для проведення первинної наукової і науково-технічної 

експертизи. 

12. Експертизу кожної заявки здійснюють не менше ніж два експерти, які 

надають окремі висновки експертизи. 

13. Наукові статті, що можуть містити відомості, які становлять державну 

таємницю, на конкурс не подаються. 

14. У випадку суттєвої розбіжності оцінок експертів щодо однієї і тієї ж 

заявки призначається повторна експертиза цієї заявки, в іншому експертному 

складі. 

З метою забезпечення прийняття неупереджених рішень під час проведення 

наукової і науково-технічної експертизи заявок експерти мають уникати 

конфлікту інтересів відповідно до статей 4 та 21 Закону України “Про наукову і 

науково-технічну експертизу”. 

15. Організатор конкурсу оприлюднює рішення про затвердження 

результатів конкурсу на своєму офіційному веб-сайті. 

16. Для наукових статей конкурс проводиться за такими критеріями: 

 відповідність наукового твору структурі IMRAD; 

 унікальність наукового твору; 

 наукова якість та значущість наукової роботи для подальшого розвитку 

науки, техніки, технологій, економіки, суспільства (відповідно до 

спрямування наукової роботи) (пункт 2 Додатка 1); 

 наявність та успішність досвіду подання авторським складом наукової 

статті до Журналів проіндексованих у наукометричних баз даних Scopus 

та/або Web of Science Core Collection (WoS) та фахових наукових видань 

України (пункт 1.3 Додатка 1); 

 прогнозований соціально-економічний вплив наукової статті для України. 

17. Для участі у конкурсі учасник повинен:  

 ознайомитись із даним Порядком;  

 надіслати через форму подачі заповнений Додаток 2;  

https://e-science.space/wp-content/uploads/2022/12/dodatok-1.docx
https://e-science.space/wp-content/uploads/2022/12/dodatok-1.docx
https://e-science.space/uk/podacha-statti-dlya-publikacziyi-v-zhurnali-shho-indeksuyutsya-v-bd-scopus/
https://e-science.space/wp-content/uploads/2022/12/dodatok-2.docx


 надіслати через форму подачі науковий твір за відповідною структурою 

IMRAD; 

18. Вимоги до наукового твору: 

 Відповідність формату IMRAD 

 Обсяг наукового твору близько 6000 слів. 

 Обсяг анотації (близько 300 слів). Анотація має бути інформативною (не 

містити загальних слів), змістовною, логічною та  структурованою за такою 

схемою: актуальність, мета, методи аналізу, отримані результати, перспективи 

подальших досліджень. 

 Використання бібліографії опублікованої за останні 5 років, не більше 

10% бібліографії – публікації авторів, 5-10% джерел без індексів DOI, тези, книги 

та ін. Іноземні джерела – повинні складати не менше 40%. Посилання в тексті на 

джерела необхідно вказувати відповідно до APA Reference Stуle. В одному 

цитуванні не дозволяється згадувати більше 3-х джерел. 

 Переклад англійською мовою має бути професійним, без використання 

інтернет-перекладачів. Наукові твори подаються тільки англійською мовою. 

 Технічні вимоги: 

- шрифт – Times New Roman; 

- кегль – 12; 

- інтервал – 1; 

- поля з усіх боків – 20 мм; 

- вирівнювання по ширині сторінки. 

 

19. Результати конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті E-SCIENCE 

SPACE протягом десяти календарних днів після затвердження рішення про 

визначення результатів конкурсу. 

20. Результати конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають. 
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