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Частина 1.
Аналіз та мінімізація ризиків
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Управління ризиками –
необхідна компонента для 

науково-дослідних проектів 
із рівнем технологічної 

готовності TRL5 та вище
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Основні поняття управління ризиками
 Першим кроком успішного здійснення проекту є розробка

плану, за яким будуть виконуватися роботи, досягатися
результати в межах запланованого часу і відведених
ресурсів.

 Для нетривалих проектів, коли все досконально і реально 
сплановано, ймовірність, що все буде добре є високою.

 Однак, чим складніше і триваліше проект, тим більша 
ймовірність того, що щось піде не так, як передбачено. 
Щоб збільшити шанси на успіх, потрібно підготуватися до 
вживання заходів щодо усунення наслідків будь-яких 
несподіванок.

 Про виявлення можливих ризиків слід думати на всіх етапах 
проекту, від його задуму до завершення.
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Основні поняття управління ризиками

 Ризик – можливість виникнення непередбачуваних ситуацій 
чи подій в проекті, які можуть негативно вплинути на 
досягнення цілей проекту.

 Управління ризиками – сукупність методів аналізу і 
нейтралізації факторів ризику, об’єднаних в систему 
планування, моніторингу та корегуючих впливів.

 Аналіз проектних ризиків:
 якісний: ідентифікація всіх можливих ризиків проекту, оцінювання 

наслідків від їх реалізації та планування заходів, спрямованих на 
зниження ймовірності реалізації  ризиків та/або мінімізації 
негативних наслідків

 кількісний: безпосередні розрахунки змін ефективності проекту, 
пов’язаних з ризиками
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Крок 1. Виявлення ризиків
 Виявити ризики, пов'язані з проектом
 Розглянути як наслідки, так і причини ризиків
 Виконати класифікацію (категоризацію) ризиків
 Задокументувати ризики в чіткій і однозначній формі

Назва 
ризику

Код роботи/ 
операції

Різновид 
ризику Опис ризику Причини 

ризику
Наслідки 
ризику

1 2 3 4 5 6

Таблиця 1. Список ризиків проекту
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 Слід пам’ятати про динамічну природу ризиків:
 протягом життєвого циклу проекту рівень ризику змінюється
 події ризику рідко наступають незалежно одна від одної
 при плануванні виконується первинна ідентифікація ризиків 

та їх класифікація
 у процесі виконання проекту багато невизначеностей

знімається, але  з'являються нові

 Як наслідок, процес ідентифікації ризиків є 
ітеративним.

Крок 1. Виявлення ризиків8



Крок 2. Аналіз, оцінка та 
пріоритетизація ризиків

 Одним з інструментів оцінювання ризику є якісна 
оцінка, для якої використовують два показники:
 ймовірність виникнення події ризику
 вплив ризику

 Для однозначного розуміння оцінки ризиків 
розробляють дві шкали оцінювання якісних 
показників:
 шкалу оцінки ймовірності виникнення ризику
 шкалу оцінки впливу ризику на проект
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Коефіцієнт Опис ймовірності Ймовірність настання

1 Ризик не виникне 5%

2 Виникнення ризику малоймовірне 10%

3 Низька ймовірність виникнення 
ризику 30%

4 Середня ймовірність виникнення 
ризику 50%

5 Висока ймовірність виникнення 
ризику 75%

6 Максимальна ймовірність 
виникнення ризику 90%

7 Ризик виникне 95%

Крок 2. Аналіз, оцінка та 
пріоритетизація ризиків10



Коефіцієнт Опис впливу на 
проект

Параметри проекту:

вартість терміни зміст якість

1 мінімальні 
наслідки

Збільшення вартості 
до 5%

Збільшення термінів 
до 5%

Без скорочення 
змісту

Без зауважень до 
якості

2 допустимі 
наслідки

Збільшення вартості 
до 10%

Збільшення термінів 
до 10%

Скорочуються 1-2 
другорядні області 

змісту

Ледь помітні зміни 
якості

3 відчутні наслідки Збільшення вартості 
до 20%

Збільшення термінів 
до 20%

Значно скорочені 
другорядні області 

змісту

Для пониження 
якості потрібне 
погодження з 

зацікавленими 
сторонами

4 значні наслідки Збільшення вартості 
до 30%

Збільшення термінів 
до 30%

Порушені основні 
області змісту 

проекту

Пониження якості 
не сприйме 

споживач

5 катастрофічні 
наслідки

Збільшення вартості 
понад 40%

Збільшення термінів 
понад 30%

Зменшення змісту 
неприйнятне для 

ключових 
зацікавлених сторін

Кінцевий продукт не 
може 

використовуватися

Крок 2. Аналіз, оцінка та 
пріоритетизація ризиків11



Ймовірність

95% 7 14 21 28 35
90% 6 12 18 24 30

75% 5 10 15 20 25

50% 4 16 12 16 20

30% 3 6 9 12 15

10% 2 4 6 8 10

5% 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Вплив

Крок 2. Аналіз, оцінка та 
пріоритетизація ризиків12



Крок 3. Програма реагування на 
ризики (корегування)

 Список ризиків проекту переписують за спаданням, 
тобто спочатку записуються ризики з максимальним 
значенням пріоритету, потім середні і, нарешті, з 
мінімальним пріоритетом

 Обмежують розгляд ризиків певним значенням 
пріоритету (наприклад, 10)

 Для ризиків, прийнятих до розгляду, розробляють 
програму реагування на ризики, яку включають до 
плану проекту з розподілом ресурсів і часу
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Крок 3. Програма реагування на ризики 
(основні методи управління ризиками)

 Скасування ризику означає відмову від певної діяльності чи таку 
істотну (радикальну) її трансформацію, у результаті якої ризик зникає.

 Запобігання та контролювання ризику - це ефективна організація 
проектної діяльності, тобто коли її учасники мають змогу ефективно 
впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання 
несприятливої події. Контролювання ризику полягає в реалізації 
комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію збитків після настання 
несприятливої події.

 Страхування ризику передбачає зменшення збитків від діяльності за 
рахунок фінансової компенсації зі спеціальних страхових фондів.

 Поглинання ризику - це такий спосіб діяльності, коли при 
матеріалізації ризику збитки повністю несе його учасник (учасники). 
Цей метод застосовують тоді, коли можливість ризику невелика чи 
збитки в разі його настання неістотно впливають на учасників 
проектної діяльності.
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Крок 4. Моніторинг та корекція

 Моніторинг – відстеження ідентифікованих ризиків, 
які віднесені до списку пріоритетних, а також 
перевірка виконання операцій реагування на 
ризики та оцінки їх ефективності

 Корекція – виконання коригувальних та запобіжних 
заходів для приведення проекту у відповідність до 
плану
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Найпоширеніші ризики для проектів 
за Програмою «Горизонт 2020»

 Конфлікти всередині консорціуму
 Рішення організації-учасниці вийти з проекту до його закінчення
 Звільнення ключового виконавця проекту з організації-учасниці
 Недотримання строків виконання або надання результатів 

низької якості
 Недотримання фінансової дисципліни
 Порушення планових строків поставки/монтажу обладнання
 Додаткові витрати в процесі придбання обладнання
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Місце опису управління ризиками в 
проектній пропозиції

 Проекти  Еразмус+ :
 логіко-структурна матриця
 описи робочих пакетів

 Проекти Горизонт 2020 :
 розділ “Виконання проекту”
 параграф “Структура і процедури менеджменту”
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Проекти Еразмус+
Ідентифікація зовнішніх факторів, що 
впливають на досягнення цілей проекту

 Припущення:
Зовнішні фактори, які можуть вплинути на хід або успіх 
проекту, над якими немає прямого контролю 
(формулюються в позитивному ключі). 
Сформульовані у вигляді негативних тверджень, 
припущення стають проектними ризиками.

 Ризики:
Зовнішні фактори, які можуть негативно вплинути на 
хід або успіх проекту
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Проекти  Еразмус+ : аналіз припущень
19



Проекти Еразмус+ : управління ризиками
Work package 
type and ref.nr PREPARATION 1

Title

Related 
assumptions 
and risks

Description

Tasks

Estimated Start 
Date (dd-mm-
yyyy)

Estimated End 
Date (dd-mm-
yyyy)

Lead 
Organisation
Participating 
Organisation
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Проекти Горизонт 2020: управління ризиками 
3.2 Структура та процедури управління
Опишіть будь-які критичні ризики, пов'язані з впровадженням 
проекту, які можуть призвести до того, що цілі проекту не 
будуть досягнуті. Детально опишіть заходи зі зменшення 
ризику. Будь ласка, надайте таблицю з визначеними 
критичними ризиками та дій щодо зменшення їх впливу 
(таблиця 3.2b).

Опис ризику (вкажіть рівень 
ймовірності: 
низький/середній/високий)

Задіяні робочі пакети Запропоновані заходи для 
зниження ризиків

Таблиця 3.2b. Критичні ризики, пов’язані з впровадженням проекту
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Проекти Горизонт 2020: управління ризиками 

Визначення критичного ризику
Критичний ризик – це подія або проблема, яка є 
правдоподібною та може мати значних негативний вплив на 
можливість проекту досягти поставлених цілей.

Рівень ймовірності, що це відбудеться: 
низький/середній/високий
Ймовірність – це передбачувана можливість того, що ризик 
виникне навіть після запровадження заходів, що повинні 
зменшити даний ризик
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Приклади управління ризиками в 
європейських проектах

1. Проект NoGAP
http://www.no-gap.eu/
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Приклад 1. Проект NoGAP

1.2.5 План ризику та надзвичайних ситуацій (Risk 
and Contingency plan)
Консорціум добре усвідомлює той факт, що
проект може зіткнутися з труднощами, що будуть
перешкоджати адекватному виконанню всіх
передбачених заходів. Тому консорціум розробив
аналіз оцінки ризиків та план дій на випадок
відповідних надзвичайних ситуацій.
Наступна таблиця показує виявлені ризики та те, 
яким чином керівництво проекту матиме справу з 
ними, щоб належним чином досягти цілей NoGAP.

24



Приклад 1. Проект NoGAP
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних
обставин

1. Низький рівень відповідей на опитування, 
проведене в WP1.

A) Відправлення інформації буде найбільш 
ефективним у випадку встановлення контактів із 
зацікавленими особами особисто або через 
електронну пошту та телефон. Такі заходи 
передбачені.
B) Отримання інформації буде легко 
доступним для всіх зацікавлених осіб на веб-
сайті проекту, а також на веб-сайтах партнерів.
C) Проведення телефонних інтерв'ю з 
основними контактами для збору всієї 
необхідної інформації.
D) Особисті переговори з респондентами під 
час відвідування міжнародних конференцій, 
ярмарків та інших заходів.
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Приклад 1. Проект NoGAP
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних
обставин

2. Дані, зібрані через опитування серед 
зацікавлених сторін у WP1, не дуже точні.

Щоб мінімізувати цей ризик, інформація буде 
перевірятись щонайменше двома 
партнерами, що працюють у галузі з підтримки 
досліджень та інновацій
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Приклад 1. Проект NoGAP
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних
обставин

3. Цільову групу для тренінгів у WP3 буде важко
зібрати. Люди іноді не хочуть відвідувати тренінги, 
вважаючи їх марною тратою часу.

A) Поінформованість учасників із цільової групи 
про питання, пов’язані із соціальними 
викликами у галузі безпечної, чистої та 
ефективної енергетики, будуть підніматися 
через інформаційні матеріали
B) Навчальні програми будуть розроблені 
відповідно до теми, яка представляє інтерес для 
зацікавлених сторін, виявлених під час 
опитування
C) Партнери сприятимуть проведенню тренінгів 
через власні мережі
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Приклад 1. Проект NoGAP
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних обставин

4. Деякі організації, зокрема МСП, у 
різних галузях промисловості навряд 
зможуть співпрацювати за діяльністю 
проекту в WP4.

A) Створення міцних зв'язків із кластерами / мережами, 
метою яких є, з одного боку, сприяння участі МСП у викликах, 
пов'язаних із вбудованими системами, в рамках РП7, а з 
іншого боку - отримання впливу у рамках Європейських
технологічних платформ з метою гарантування того, що
інтереси МСП будуть відображатись у відповідних викликах у 
РП7.
B) Особливу увагу буде приділено ініціативам, 
започаткованим деякими національними технологічними 
платформами. Всі партнери встановлюють контакти з 
національними та європейськими платформами, щоб 
отримати інформацію про компанії та МСП, які зацікавлені в 
участі у проектах, що фінансуються ЄС. Національні 
платформи можуть мати ключову роль у залученні МСП, 
оскільки більшість МСП працюють на національному рівні.
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2. Проект UKRAINE
www.project-ukraine.eu/

Приклади управління ризиками в 
європейських проектах29
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Приклад 2. Проект UKRAINE
Risk and contingency plan
Метою плану ризиків та непередбачених обставин є забезпечення 
того, щоб ризики проекту були визначені та охоплені заходами для 
їх усунення або зменшення, що призведе до того, що залишковий 
ризик буде прийнятним для консорціуму та інших відповідних 
зацікавлених сторін. За нашим досвідом, проекти часто змінюються 
з часом. Це може бути тому, що:
 Сценарій змінюється через непередбачені події (політичні зміни, 

зміни в законодавчій базі ...);
 Завдання змінюються через отримані результати;
 Підхід або методологія переглядаються, оскільки команда та інші 

зацікавлені сторони стають повністю обізнаними з ральним 
станом справ за напрямом.

[…]
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непередбачуваних обставин

• Дані, наявність інформації
• Розклад інтерв'ю/ наявність 

опитуваних

• WP1000
(Legal framework update)
• WP2000
(Aviation)
• WP3000
(Dangerous goods and 
multimodal logistics)

• Визначити додаткові джерела 
даних

• Виконати пошук в Інтернеті
• Активізувати локальні контакти
• Підвищити рівень 

поінформованості клієнтів про 
потенційну затримку

• Зосередитись на інших видах 
збору даних

• Залучити додаткові зацікавлені 
сторони та інших учасників
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непередбачуваних обставин

Суперечливі дані, отримані
від різних зацікавлених
сторін

• WP1000
(Legal framework update)
• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Зосередитись на аналізі, 
щоб зрозуміти причину 
суперечливих даних

• Виконати додаткове
дослідження (наприклад, 
телефонні дзвінки), щоб
отримати більш глибоке
розуміння
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непередбачуваних обставин

Мовні проблеми • WP1000
(Legal framework update)
• WP2000
(Aviation)
• WP3000
(Dangerous goods and multimodal logistics)
• WP4000
(Engagement and business matchmaking)
• WP5000
(Dissemination and awareness)

Покластись на українських 
партнерів
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непередбачуваних обставин

Низька відвідуваність 
заходів

• WP4000
(Engagement and business 
matchmaking)
• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Виконати додаткові дослідження 
для визначення учасників

• Покластись на українських 
партнерів проекту та контактну 
мережу
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непердбачуваних обставин

Незадовільні результати 
технічної діяльності

• WP2000
(Aviation)
• WP3000
(Dangerous goods and 
multimodal logistics)

• Виконати додаткові
розробки

• Прийняти підхід "під
тиском" для вирішення
проблем

• Залучити партнерів
проекту зі схожими 
компетенціями

• Проінформувати клієнта
та обговорити можливі
зміни до початкового 
плану
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Приклад 2. Проект UKRAINE
У проекті можна визначити наступні ризики:

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 
непердбачуваних обставин

Політична нестабільність • WP0000
(Management)
• WP1000
(Legal framework update)
• WP2000
(Aviation)
• WP3000
(Dangerous goods and multimodal 
logistics)
• WP4000
(Engagement and business 
matchmaking)
• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Оцінити вплив на проект
• Обговорити дії щодо

пом'якшення наслідків з 
партнерами проекту

• Проінформувати клієнта та 
обговорити можливі зміни до 
початкового плану
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Частина 2.
Оформлення проектної пропозиції
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 Пам'ятайте, що форма заявки є конкретною 
установленою формою: неможна вносити до неї 
будь-які зміни, видаляти текст, змінювати формат

 Пам'ятайте, що існують різні версії методології 
логіко-структурної матриці, тому при заповненні 
логіко-структурної матриці дотримуйтесь вимог  
грантової програми і конкурсу, в рамках яких 
подається проект

Особливості оформлення проектної пропозиції: 
поради та рекомендації38



Особливості оформлення проектної пропозиції: 
поради та рекомендації

 Надайте стислу, але вичерпну інформацію з 
кожного поставленого питання, зберігаючи 
заданий порядок

 Кожна клітинка в наданих таблицях повинна бути 
заповнена. Якщо клітинка не стосується вашого 
проекту, заповніть її “N/a" або “Not applicable” 

 Використовуйте відповідну термінологію 
управління проектами, а також термінологію та 
вирази, що їх вжито у конкурсному оголошенні, 
робочій програмі тощо
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Особливості оформлення проектної пропозиції: 
поради та рекомендації

 Подавайте всю інформацію чітко та ясно 
 Використовуйте просту, легко зрозумілу мову і 

термінологію, що є зрозумілою для всіх 
 Будьте точними і конкретними, уникайте жаргону і 

технічних виразів 
 Забезпечте високу якість перекладу
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Заповнення заявки за Програмою 
«Горизонт 2020». Технічний додаток

РОЗДІЛ 1. ДОСКОНАЛІСТЬ (EXCELLENCE)
 1.1. Цілі проекту (Objectives)
Необхідно описати конкретні цілі проекту, які повинні бути 
чіткими, вимірюваними, реалістичними та досяжними 
протягом проекту. Цілі проекту повинні відповідати 
очікуваному використанню результатів та впливові проекту, 
описаним у розділі 2.
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UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based 
on EGNSS – Відтворення потенціалу, підвищення обізнаності 
та впровадження інновацій в Україні на базі системи EGNSS)

Головна ідея проекту UKRAINE полягає у створенні умов для 
широкого прийняття системи EGNSS в Україні, що дозволить 
також збільшити частку використання в цій країні систем Galileo і 
EGNOS. Також метою проекту є ініціювання міжнародного 
співробітництва в розробці додатків на основі EGNSS, а також 
створення можливостей для розбудови бізнес співробітництва. 
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Заповнення заявки за Програмою 
«Горизонт 2020». Технічний додаток

 1.2. Зв’язок з робочою програмою (Relation to the work 
programme)

У цьому параграфі необхідно вказати тему робочої
програми, якої стосується проектна заявка, та пояснити, 
яким чином проект спрямований на конкретні проблеми
та сфери застосування, вказані в робочій програмі та 
конкурсному оголошенні.
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3

Реалізація потенціалу
додатків на основі EGNSS
через міжнародне
співробітництво.
Дата оголошення конкурсу: 11.12.2013
Дедлайн прийому пропозицій: 03.04.2014

Напрям конкурсу: промислове лідерство
(Industrial Leadership)

Тип конкурсу: IA – інноваційні дії
(Innivation Actions)

CALL: GALILEO-3-2014



 1.3. Концепція і методологія (Concept and methodology) 
(для проектів RIA та IA) / Концепція і методологія, якість 
координації та заходи з підтримки (Concept and 
methodology, quality of the coordination and support 
measures) (для проектів CSA)

(а) Концепція (Concept)
Необхідно:
 описати та пояснити загальну концепцію проекту; описати основні ідеї, 

моделі або припущення; для проектів RIA та IA описати можливі 
міждисциплінарні зв’язки та використання знань зацікавлених сторін

 для проектів RIA та IA описати позиціонування проекту, наприклад, на 
шкалі від «ідеї до застосування» або від «лабораторії до ринку»; якщо 
можливо, вказати рівень технологічної готовності (див. додаток G до Робочої 
програми )

 описати національні або міжнародні дослідницькі та інноваційні 
проекти/заходи, пов’язані з проектом, особливо ті, результати яких будуть 
корисними для вашого проекту
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 1.3. Концепція і методологія (Concept and methodology) 
(для проектів RIA та IA) / Концепція і методологія, якість 
координації та заходи з підтримки (Concept and 
methodology, quality of the coordination and support 
measures) (для проектів CSA)

(b) Методологія (Methodology)
Необхідно:
 описати та пояснити загальну методологію; для проектів RIA та IA 

розмежувати при необхідності діяльність, зазначену у відповідному розділі
робочої програми, наприклад, для НДР, демонстраційного зразка, 
експериментального зразка, виведення на ринок першої версії продукту 
тощо

 за необхідності, описати, яким чином ураховуються питання
гендеру/статі
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Заповнення заявки за Програмою 
«Горизонт 2020». Технічний додаток

 1.4. Амбіції (Ambition) (для проектів RIA та IA)
У цьому параграфі необхідно описати:

 наскільки ваш проект забезпечить прогрес порівняно з 
існуючим станом речей і наскільки оригінальною і 
проривною є запропонована робота

 інноваційний потенціал проектної пропозиції
(наприклад, принципово нові цілі, новаторські концепції
та підходи, нові продукти, послуги або бізнес- та 
організаційні моделі) – де це можливо, порівняно з 
продуктами та послугами, доступними на ринку; з 
посиланням на результати патентного пошуку
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Не поспішайте, погано підготовлена пропозиція
руйнує навіть видатні плани.
Не повторюйте те, що вже зроблено.
Не нехтуйте подробицями. Поверховий опис
процесів часто виявляється значним недоліком. 
Докладно опишіть методологію, технічні рішення
тощо. Якщо ви пропонуєте новаторський підхід, 
детально опишіть його та підкріпіть свої аргументи
відповідними посиланнями.
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Чітко визначайте цілі.
Будьте амбіційними, але залишайтеся реалістичними.
Виберіть відповідну методологію.
Докладіть зусиль для опису сучасного стану проблеми та 
обґрунтування концепції.
Продемонструйте зв’язок з попередніми проектами та 
відповідними принципами і правилами.
Залучіть міждисциплінарні знання і досвід.
Висловлюйтесь точно і лаконічно.
Чітко опишіть інноваційний потенціал.
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РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)
 2.1. Очікувані наслідки (Expected impacts)
При написанні цього параграфа слід бути конкретним і надавати лише ту 
інформацію, яка стосується пропозиції та її цілей, та по можливості 
використовувати кількісні показники.
Необхідно описати: 

 як проект сприятиме досягненню (і) кожного з очікуваних впливів, 
указаних у робочій програмі і конкурсному оголошенні; (іі) будь-яких 
інших суттєвих впливів, що посилять інноваційну спроможність, створення 
нових ринкових можливостей, конкурентоспроможність і зростання 
компаній; сприятимуть вирішенню питань, пов’язаних з кліматичними 
змінами або охороною навколишнього середовища чи принесуть інші 
важливі переваги для суспільства;

 бар’єри/перешкоди, а також базові передумови (регулювання, 
стандарти, громадське сприйняття, трудові ресурси, фінансування 
подальших кроків, співпраця інших ланок у ланцюжку вартості), що 
можуть впливати на те, чи будуть досягнуті очікувані впливи і в якій мірі. (Тут 
не йдеться про ризики впровадження, описані в розділі «Виконання 
проекту»!).
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Очікуваний ефект
від проекту UKRAINE:

Підготовка українського авіаційного ринку до
розповсюдження системи EGNSS;

Підтримка розповсюдження додатків на основі 
системи EGNSS шляхом розробки законодавчої бази;

Створення інноваційних рішень на основі системи
EGNSS для мультимодальної логістики і перевезення
небезпечних вантажів;

Створення можливостей для налагодження бізнес
зв'язків між українськими і європейськими
компаніями.
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 2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to maximise
impact)

Вплив є найважливішим розділом пропозиції. Тут необхідно
відповісти на питання, яким чином запропоновані рішення
будуть застосовані кінцевими користувачами.
У цьому розділі треба показати, що існує ринок (чітко його
визначити) і це має бути продемонстровано в цифрах та
посиланнях. Необхідно надати конкретні та реальні цифри
щодо розміру ринку, його частки, ціни продажу.
Також важливо описати поширення й використання
результатів (як поширюватимуться результати проекту) та
комерціалізацію (як відбуватиметься комерціалізація
продукту / ідеї / послуги кінцевим користувачам).
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 2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to 
maximise impact)

(а) Поширення та використання результатів (Dissemination and 
exploitation of results)
Необхідно:
 надати проект «Плану поширення та використання результатів проекту» 

(Plan for the dissemination and exploitation of the project's results). Наявність
такого проекту плану є умовою прийняття заявки до розгляду, якщо тільки в 
робочій програмі/конкурсному оголошенні не сказано прямо, що такого 
плану не потрібно

 план повинен бути пропорційним масштабу проекту й містити заходи, що
їх слід реалізувати як під час виконання проекту, так і після його закінчення. 
Для проектів IA, зокрема, треба переконливо описати шлях виведення
інновацій на ринок

 слід продемонструвати, яким чином запропоновані заходи допоможуть
досягти очікуваних наслідків/впливу проекту
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 2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to 
maximise impact)

(b) Інформаційна діяльність (Communication activities)
Необхідно:
 необхідно описати запропоновані засоби комунікації для популяризації

проекту та його результатів у період дії гранту

 заходи повинні бути пропорційними масштабам проекту, з чіткими
цілями, адаптованими до потреб різних цільових аудиторій, включаючи
групи поза власною спільнотою проекту

 якщо доцільно, слід включити заходи для залучення до діяльності
громадськості/суспільства
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Не вказуйте невідповідні та нереальні наслідки/впливи.
Не намагайтеся бути надто оптимістичним, це може викликати недовіру.
Не використовуйте загальні описи без конкретних подробиць.
Не забувайте, що наслідок/вплив має бути пов'язаний з конкретною 
концепцією, а не просто з текстом конкурсного оголошення.
Не повторюйте (не копіюйте) текст про очікувані наслідки з конкурсного 
оголошення замість опису наслідків відповідно до власної проектної заявки.
Не плутайте поширення (dissemination) із інформуванням (communication) 
або використанням (exploitation).
Не забувайте використовувати конкретну інформацію про очікувані
позитивні наслідки для охорони навколишнього середовища.
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Очікувані наслідки повинні ґрунтуватися на попередніх результатах.
Плануйте належну співпрацю з кінцевими користувачами з самого 
початку проекту.
Залучайте до проектної заявки представників владних інституцій, 
малого та середнього бізнесу, промисловості або плануйте
довготривалу співпрацю з ними.
Опишіть докладно промислове впровадження наукових результатів.
Розробіть якісний план поширення (передбачте різноманітні заходи з 
розповсюдження результатів).
Належним чином опишіть і поясніть заходи з поширення результатів.

56



РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (IMPLEMENTATION)
 3.1. Робочий план – Робочі пакети та результати (Work plan 

– Work packages and deliverables)
Необхідно надати:

 стислий опис загальної структури робочого плану
 часовий графік робочих пакетів та їх компонентів (діаграму Гантта

або аналогічний)
 детальний опис робіт, тобто:

опис кожного робочого пакету

список робочих пакетів

список основних результатів (deliverables)

 графічне представлення компонентів, що показує, як вони 
взаємопов'язані (діаграма Перт або аналогічна)
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Робочі пакети
(work packages)
проекту UKRAINE:

Робочий 
пакет

Назва робочого пакету Відповідальна 
організація

WP1000 Менеджмент VVA

WP2000 Оновлення законодавчої бази VVA Europe

WP3000 Авіація TCA

WP4000 Небезпечні вантажі і мультимодальна
логістика

Ovinto

WP5000 Налагодження бізнес зв'язків NTUU KPI

WP6000 Розповсюдження інформації VVA



 3.2. Структура управління, віхи та процедури 
(Management structure, milestones and procedures)

У цьому параграфі необхідно:
 описати організаційну структуру та прийняття рішень
 пояснити, чому організаційна структура та механізми прийняття 

рішень відповідають складності та масштабові проекту
 описати, де це доцільно, наскільки ефективним буде управління 

інноваціями, передбачене в структурі управління та робочому плані
 описати критичні ризики, пов’язані з реалізацією проекту, що 

можуть завадити досягненню цілей проекту; докладно опишіть 
заходи з пом’якшення ризиків. Спробуйте включити якомога більше 
ризиків, пов’язаних із проектом (наприклад, ризики 
масштабованості), та інші типи ризиків, такі як ризики 
комерціалізації (наприклад, регуляторне схвалення чи ризики 
клінічного затвердження)
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 3.3. Консорціум у цілому (Consortium as a whole)
Необхідно:

 описати консорціум: як він відповідає цілям проекту та об'єднує 
необхідний досвід? Як учасники доповнюють один одного?

 який внесок у проект робить кожен з учасників: покажіть, що кожен 
має вагому роль та адекватні ресурси для виконання цієї ролі в 
проекті

 якщо актуально, то описати залученість виробничого/комерційного 
сектору до проекту для застосування результатів та пояснити, як це 
узгоджується та допоможе виконанню конкретних заходів, які 
пропонуються для використання результатів проекту

 інші країни та міжнародні організації: якщо один або декілька 
учасників, що претендують на фінансування ЄС, базуються в країні 
або є міжнародною організацією, яка не отримує автоматично 
права на таке фінансування, пояснити, чому участь зазначеного 
суб’єкта є важливою для здійснення проекту
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Партнери проекту
UKRAINE.

 VALDANI VICARI & ASSOCIATI SRL, Italy (the
coordinator)

 NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, Ukraine
 TeleConsult Austria GmbH, Austria
 ADVIES DE WITH GCV, Belgium
 NACIONALNIY TEHNICHNIY UNIVERSITET UKRAINI 

KIIVSKIY POLITEHNICHNIY INSTITUT, Ukraine
 STATE SPACE AGENCY OF UKRAINE, Ukraine
 VVA EUROPE LIMITED, United Kingdom
 PILDO CONSULTING SL, Spain
 OVINTO CVBA, Belgium
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 3.4. Необхідні ресурси (Resources to be committed)
Інформація в цьому розділі повинна відповідати витратам, 
вказаним у таблиці бюджету в розділі 3 адміністративної 
частини, та кількості місяців, зазначених у детальному описі 
робочих пакетів.
Необхідно надати таку інформацію:

 таблицю, що показує необхідну кількість людино-місяців
 таблицю «Інші прямі витрати» (Other direct costs) для учасників, у 

яких ці витрати перевищують 15% витрат на персонал (відповідно до 
таблиці бюджету в розділі 3 адміністративної частини)
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Не використовуйте слабкий або узагальнений аналіз 
ринку та конкуренції
Не нехтуйте конкретними даними про ринок: його 
потенційні обсяги; які є ринки; конкретні продукти, 
ціни тощо
Не копіюйте частин проектної заявки (переважно 
управління ПІВ) з попередніх проектних заявок
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

При плануванні будьте конкретними та точними.
Використовуйте якомога більше кількісних показників.
Використовуйте фінансові показники та розробіть бізнес-
модель та/або бізнес-план.
Розробіть переконливий план комерціалізації.
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РОЗДІЛ 4. СКЛАД КОНСОРЦІУМУ (MEMBERS OF THE 
CONSORTIUM)
 4.1. Учасники (заявники) (Participants (applicants))
Необхідно надати:

 опис юридичної особи та її основні завдання, з поясненням, як її профіль відповідає 
завданням у проектній заявці

 біографічну довідку (CV) або опис профілю осіб, включаючи їх стать, які будуть 
основними відповідальними особами за виконання запропонованих досліджень 
та/або інноваційної діяльності

 перелік до 5 відповідних публікацій та/або продуктів, послуг (включаючи широко 
використовувані набори даних або програмне забезпечення) або інші досягнення, 
що мають відношення до конкурсу

 перелік до 5 відповідних попередніх проектів або заходів, пов’язаних з предметом 
проектної заявки

 опис будь-якої важливої інфраструктури та/або будь-якого важливого технічного 
обладнання, що мають стосунок до запропонованої роботи

 інші підтверджуючі документи, зазначені в робочій програмі для цього конкурсу, 
якщо такі є
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 Треті стороні, залучені до проекту (включно з використанням 
ресурсів третіх сторін) (Third parties involved in the project 
(including use of third party resources))

Якщо до проекту не залучено жодної третьої сторони, слід вказати "No third
parties involved". В іншому разі для кожного такого учасника необхідно 
заповнити таблицю:

Чи передбачається виконання учасником певних завдань на умовах 
субпідряду (увага: ключові завдання проекту не можна передавати на 
субпідряд)

Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть ці завдання та обґрунтуйте необхідність субпідряду
Чи передбачає учасник, що частина його роботи буде виконана 
пов'язаними з ним третіми сторонами (Стаття 14 Загальної типової 
грантової угоди)

Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть третю сторону, зв'язок учасника з третьою стороною та опишіть 
завдання, що мають бути виконані третьою стороною та обґрунтуйте таку 
необхідність
Чи передбачає учасник використання внесків у натуральні формі, 
наданих третіми сторонами (Статті 11 та 12 Загальної типової грантової 
угоди)

Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть третю сторону та її внески
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Можливі помилки та шляхи їх 
уникнення

Не забудьте включити партнерів з різних регіонів, 
галузей та груп зацікавлених сторін для утворення 
збалансованого консорціуму.
Не забудьте обґрунтувати надійність і високу 
спроможність вашого консорціуму.
Виберіть відповідних партнерів та надійного 
координатора.
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РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ТА БЕЗПЕКА (ETHICS AND SECURITY)
5.1. Етика (Ethics)
Якщо в адміністративній частині було введено певні дані в 
розділі, присвяченому етичним питанням, в цьому параграфі 
необхідно:
 надати етичну самооцінку, у якій:

 описати, як ця пропозиція відповідає національним законодавчим та 
етичним вимогам країни або країн, де повинні бути виконані 
завдання, що висувають етичні питання;

 докладно пояснити, як будуть вирішуватися вказані етичні питання, 
зокрема стосовно цілей дослідження; методології дослідження; 
потенційного впливу досліджень

 надати документи, що вимагаються національним законодавством 
(якщо вони вже є), наприклад: висновок Комісії з етики, документ, 
що повідомляє про діяльність, яка породжує етичні питання, або 
документ, що санкціонує таку діяльність
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5.2. Безпека (Security)
Необхідно вказати, чи проект пов’язаний з:
 діяльністю або результатами, що висвітлюють проблеми безпеки: 

ТАК/НІ;
 секретною, за визначенням ЄС, інформацією (використанням або 

результатами): ТАК/НІ.
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Самоперевірка проектної пропозиції

Перевірте правдивість таких тверджень:
 Проект є актуальним та спрямованим на 

фактичні потреби визначених цільових груп
 Проект відповідає стратегічним цілям та вимогам 

донорської організації (УНТЦ, ЄС, ПРООН тощо)
 Проблеми були ретельно проаналізовані
 Цілі чітко визначені, з урахуванням переваг для 

цільових груп
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Перевірте правдивість таких тверджень:
 Показники якості проекту правильно визначені та 

відображають результати/ цілі проекту 
 Реальність реалізації проекту висока 
 Заплановані цілі можуть бути досягнуті у 

фактичних обставинах на момент реалізації 
проекту 

 Цілі та результати логічні й можуть бути 
перевіреними 

Самоперевірка проектної пропозиції71



Перевірте правдивість таких тверджень:
 Визначено припущення і ризики, запропоновано 

заходи з мінімізації ризиків
 Досягнуті результати будуть слугувати цільовим 

групам проекту не лише в проектний період, а й 
після завершення проекту 

 Запропоновано план забезпечення 
самодостатності (сталості) використання  
та/або розвитку результатів проекту після його 
закінчення
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Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне



PART D – Characteristics and relevance | Характеристики та 
релевантність
 D.1. Why does your organisation wish to undertake this Action?| Чому 

ваша організація бажає взяти участь у Програмі?
Надайте коротку інформацію про організацію, особливу увагу
звертаючи на те, яким чином її діяльність пов’язана з вивченням ЄС, а
також – як дана проектна пропозиція впливає на галузь вивчення ЄС на
міжнародному рівні. Висвітліть, якою мірою пропозиція сприяє розвитку
існуючих та нових методологій, інструментів та технологій, як вона
збільшую розуміння ЄС на національному рівні.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 4000 символів.

Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне74



PART D – Characteristics and relevance | Характеристики та 
релевантність
 D.2. Relevance of the proposal to the specific objectives of the Action| 

Релевантність пропозиції специфічним цілям Програми
Будь-ласка, оберіть відповідні варіанти і вкажіть у текстовому полі, як
саме пропозиція відповідає конкретним цілям Проекту.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 6000 символів.

Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне75
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Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне

PART D – Characteristics and relevance | Характеристики та 
релевантність
 D.2. Relevance of the proposal to the specific objectives of the Action| 

Релевантність пропозиції специфічним цілям Програми
- Fosters the publication and dissemination of the results of academic research

Within the framework of the training course it is foreseen to prepare methodological and
information materials. Namely, according to the curriculum the following materials will be
prepared: […]
- Creates interest in the EU and constitutes the basis for future poles of European knowledge,
particularly in Partner Countries

Implementation of the training course will also involve participation in international conferences
and workshops both in Ukraine and abroad with the view of promoting and exchanging the
experience within the topic of the course. […]

77



PART E – Participating organisations – teams| Організації, що 
беруть участь – команди
 E.1. Aims and activities of the organisation | Цілі та діяльність організації
Будь ласка, надайте коротку презентацію вашої організації (основні види
діяльності, зв'язки, розмір організації тощо), зокрема яким чином вона
належить до галузі, яка розглядається у пропозиції.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 2000 символів.

Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне78



Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне

PART E – Participating organisations – teams| Організації, 
що беруть участь – команди
 E.1. Aims and activities of the organisation | Цілі та діяльність 

організації
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” is
one of the largest technical institutions in Eastern Europe and a leading technical
university of Ukraine. More than 25 thousand students study in Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute. […]
In April 2007 the university acquired the status of scientific research institute.
Intensive development of innovative ecosystems is being supported in Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute. […]
Students and academic staff actively take part in European Union’s programmes
such as Horizon 2020, Erasmus+, British Council projects, DAAD, etc. Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute also participated in FP7, Erasmus Mundus, Tempus. […]
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PART E – Participating organisations – teams| Організації, що 
беруть участь – команди
 E.2. Other EU grants | Інші гранти ЄС
Будь ласка, перелічіть проекти, в яких організація, яка відповідальна за
управління даною пропозицією, отримала фінансову підтримку
протягом останніх трьох років у програмах ЄС (зокрема, Програмі
Жана Моне).

Приклад: заповнення проектної 
заявки за Програмою Жана Моне80



PART E – Participating organisations – teams| Організації, 
що беруть участь – команди
 E.2. Other EU grants | Інші гранти ЄС

Programme or initiative Reference number Beneficiary Organisation Title of the Project

Erasmus+ КА2CBHE 561755-EPP-1-2015-1-NO-
EPPKA2-CBHE-JP

NORGES MILJO-OG
BIOVITENSKAPLIGE
UNIVERSITET

Harmonising water related 
graduate education

Erasmus+ КА2CBHE 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-
CBHE-JP 

BUCKINGHAMSHIRE NEW 
UNIVERSITY

Development of a network 
infrastructure for youth 
innovation entrepreneurship 
support on fablab platforms

Erasmus+ КА2CBHE 561592-УЗЗ-1-2015-1-АК-
УЗЗЛФ2-СИРУ-ОЗ

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 Establishing Modern Master-level 
Studies in Information Systems

Erasmus+ 2014-1-LU01-KA204-0000 UNIVERSITY OF LUXEMBURG Partnership in Information 
Security (ParIS)

FP7 609531 STEINBEIS INNOVATION GGMBH Knowledge Transfer Community 
to bridge the gap between 
research, innovation and 
business creation” (NoGAP)

H2020 641517 VALDANI VICARI & ASSOCIATI 
SRL

UKraine Replication, Awareness 
and INnovation based on 
EGNSS (UKRAINE)
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PART E – Participating organisations – teams| Організації, що 
беруть участь – команди
 E.3. Operational capacity: Skills and expertise of key staff involved in the 

project | Операційна спроможність: вміння та досвід основного 
персоналу, що бере участь у проекті

Особливу увагу слід приділити якості (досконалості) академічного
профілю в конкретній галузі досліджень Європейського Союзу. Будь
ласка, додайте рядки за необхідності.
Будь ласка, надайте імена ключових співробітників та вкажіть для кожного
його досвід, необхідний для реалізації проекту, і роль, яку потрібно
виконати в проекті.

Приклад: заповнення проектної 
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PART F – Design and implementation of the proposal| 
Розроблення та виконання пропозиції
 F.1. Work Programme | Робоча програма
Опишіть, яким чином була розроблена програма роботи з точки зору
запропонованої діяльності, включаючи посилання на відповідні етапи
підготовки, впровадження, оцінки, подальшої діяльності та
розповсюдження. Поясніть, як буде досягнуто узгодженості між цілями
проекту, діями та запропонованим бюджетом.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 3000 символів.
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PART F – Design and implementation of the proposal| 
Розроблення та виконання пропозиції
 F.2. Work plan and specific activities| Робочий план та конкретна 

діяльність
Будь ласка, опишіть різні типи дій, які ви збираєтеся виконати. Можна
обрати до чотирьох конкретних видів діяльності (навчання, результати,
дослідження та події). Будь ласка, використовуйте одну таблицю для
кожної конкретної діяльності та додайте якомога більше таблиць (шляхом
копіювання та вставки таблиці-шаблону). Кожна конкретна діяльність
повинна бути пронумерована.
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PART F – Design and implementation of the proposal| 
Розроблення та виконання пропозиції
 F.3. Methodology | Методологія
Будь ласка, визначте методологію роботи, запропоновану для
досягнення цілей пропозиції, з особливим акцентом на якість та деталі
планової навчальної програми, дослідження та / або обговорення
діяльності. Особливу увагу приділіть педагогічному підходу,
мультидисциплінарному синергізму та відкритості для громадянського
суспільства.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 3000 символів.
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PART F – Design and implementation of the proposal| Розроблення 
та виконання пропозиції
 F.3. Methodology | Методологія
Owing to the course the students will gain KNOWLEDGE about the European Neighbourhood
Policy, the process of creation of a pan-European area of higher education, research and
innovations, and about the instruments of EU policy implementation in these directions. […]
Besides, students will have to master SKILLS of using modern tools for finding the information
about the calls, formation of project consortium, and preparation of successful project
proposals.

For successful learning of the material and acquisition of relevant skills by the students,
lectures and seminars will be used during the training module “EU Policy within the Areas of
Education, Science and Innovations. Implementation tools”. […]
The materials of the module will be placed in the open access on the web-site thus
promoting the independent work of students and other interested categories of people.
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.1. Expected impact of the project | Очікуваний вплив проекту
Будь ласка, опишіть, як цільові групи будуть задіяні протягом усього
терміну дії проекту та як ця дія буде корисною для цільових груп в
організації, а також на місцевому, регіональному, національному або
європейському рівні. Яким чином проект сприятиме поглибленню знань
про процес європейської інтеграції та посилення видимості наукових
ресурсів та академічної діяльності в цій галузі?
Обсяг тексту не повинен перевищувати 3000 символів.
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.1. Expected impact of the project | Очікуваний вплив проекту
[…] Therefore, the influence of the course will spread to more general target audience -
Ukrainian researchers and academic staff.

The benefit of the course for Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute consists in the fact that
wider acquaintance with multiple opportunities provided by the European Union for these
target groups will facilitate international activity of University departments. This will result in
the increase of relevant rating indicators thus giving the University an opportunity to take
higher positions in world university rankings. […]
As for the benefit of the course on the European level, joint efforts of Ukrainian and
European research teams will stimulate solving of problems which are now faced by
today's community both European and world-wide. In particular, efficient overcoming of
social challenges as well as development of priority areas in science are expected. […]
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.2. Dissemination and exploitation strategy | Стратегія поширення та 

використання результатів
Як буде організовано розповсюдження та як експлуатаційна діяльність
забезпечить оптимальне використання результатів протягом усього життя
проекту та після нього? Як експлуатаційна діяльність забезпечить
оптимальне використання результатів з точки зору педагогічної діяльності
та / або досліджень та обговорення результатів як в межах країни, так і за
її межами? Наскільки відкриті освітні ресурси були використані для
охоплення широкої громадськості?
Обсяг тексту не повинен перевищувати 3000 символів.
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.2. Dissemination and exploitation strategy | Стратегія поширення та 

використання результатів
The development of the web site will help to increase the level of acquaintance of target
audience with the strategy of EU, the activity of relevant European institutions, and
opportunities available for researchers, academic staff and students. […]
After implementation of preparation stage and relevant approval of the training module
it will be proposed to include it or its certain parts to the curricula of other students’
programmes in other departments of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Moreover, the
module and its constituents will be widely used in practice of the Institute of Postgraduate
Training which offers training courses for the whole country.

A long-term result of the project will be publication of the manual which will be available
for the use after the end of the training course. […]
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.3. Quality control and Monitoring | Контроль якості та моніторинг
Опишіть механізми, які будуть впроваджуватись для забезпечення якості
проекту та як буде проводитися оцінка результатів навчальної діяльності.
Обсяг тексту не повинен перевищувати 3000 символів.
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PART G – Impact, dissemination and exploitation| Вплив, 
поширення та використання результатів
 G.3. Quality control and Monitoring | Контроль якості та моніторинг
For the purpose of controlling the quality of the whole course with respect to its usefulness
and compliance with the needs of interested people there will be a polling of students of
the course after each part of the proposed module. […]
Current monitoring of the students’ course work will be carried out by evaluating the
results of their class activity during seminars and during preparation of draft project
proposals. The final monitoring will be implemented by the results of project proposal
defence at the end of the module course. Students’ work evaluating will be
accomplished by 100-point evaluation system.
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PART H – Curriculum Vitae and full list of publications| Резюме 
та повний перелік публікацій
Наданий шаблон повинен бути заповнений для кожного ключового
співробітника. Будь ласка, використовуйте одну таблицю для одного
основного співробітника та додайте стільки таблиць, скільки потрібно
(скопіювавши та скріпляючи таблицю шаблонів). Ви повинні
переконатися, що надана тут інформація узгоджується з формою
бюджету Excel.
Зверніть увагу на те, що обмеження розміру вмісту є дуже конкретним
(не більше 5 МБ для електронної форми та всіх вкладенних файлів). У
вмісті не повинно бути зображень або графіків.

Приклад: заповнення проектної 
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Результати оцінки пропозиції 
Європейською Комісією

 Загальна оцінка:
Ця пропозиція відповідає цілям програми, оскільки вона передбачає 
включення аспірантів та докторантів до системи освіти ЄС. Організація-
заявник розташована в країні, яка залучена до процесу адаптації до 
стандартів ЄС. Ознайомлення великої кількості студентів та дослідників із 
системою ЄС посприяє їх майбутнім проектним пропозиціям, а отже, 
посприяє зміцненню дослідницького середовища в університеті-
заявнику. Пропозиція демонструє докази академічної додаткової вартості 
та має відношення до цільових груп типу дій.
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 Загальна оцінка:
В цілому, робочий план є чітким. Метою пропозиції є підвищення рівня 
обізнаності українських дослідників, наукових співробітників та студентів з 
установами Європейського Союзу та можливостями в галузі освіти, досліджень 
та інновацій, що надаються цими установами. Якщо загальною метою є 
підвищення їх конкурентоспроможності, то пропозиція недостатньо 
спрямована.

Навчальні модулі, в рамках яких дослідники навчаються розробляти проекти та 
проектні пропозиції, досить короткі. Є ряд результатів, деякі з яких адресовані 
студентам, які навчатимуься в рамках модулів, а деякі - для широкої публіки.

Є практичний фокус, що виражається у серії брошур, що є однією з позитивних 
особливостей програми. Проте, немає достатньої інформації про їхній зміст.

Є положення про щорічну конференцію. Тим не менш, теми виявляються 
випадковими, і їх відповідність цілям пропозиції не є обґрунтованою. Крім того, 
пропоновані інформаційні дні (події 4-5) здаються набагато більш доцільними для 
досягнення цілей проекту.

Описані дидактичні матеріали в цілому адекватні. Розділ F.3 описує методологію 
лише у невизначених термінах. Враховуючи, що це пропозиція про те, як 
написати успішні програми та наукові методи, це є проблемою.
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 Загальна оцінка:
Команда складається зі старшого наукового співробітника та 
проектного менеджеру. Перший член команди добре 
знайомий із предметом запропонованого модуля. Він 
опублікував огляд програми "Горизонт 2020", що не є науковою 
публікацією. Крім того, його викладацький досвід стосується 
загальних питань методології досліджень та не стосується 
освітньої політики ЄС.
Молодший член команди не демонструє досвід викладання, в 
той час як її публікації охоплюють галузі запропонованого 
модуля. Загалом, експертиза в дослідженнях ЄС не повністю 
продемонстрована.
Вплив запропонованого модуля буде спрямований на студентів,
аспірантів та дослідників, які б взяли участь у запропонованих
курсах.
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 Загальна оцінка:
У компонентах модулю щодо поширення результатів не надано 
достатньої деталізації. Як основний інструмент для поширення 
результатів модуля, пропозиція посилається на веб-сайт. Крім того, 
команда проекту планує "активно брати участь у різних 
інформаційних заходах та конференціях". Це неясно і обмежено.
Як "довгостроковий результат" заявники пропонують опублікувати 
посібник щодо дослідницької галузі ЄС та програм, які пропонуються 
дослідникам. Але враховуючи, що «Горизонт 2020» завершиться в 2020 
році, а проект триватиме до 2019-2020 років, використання на цей час 
вже застарілого посібника є сумнівним.
Пропозиція посилається на публікування "відповідної інформації (...) 
на веб-сторінках університетських департаментів". Це не досить 
конкретно. Аналогічно, мало деталей щодо механізмів контролю 
якості, які передбачають пропозиція; наприклад, не вказано, чи буде 
моніторинг задоволеності студентів виконуватися на основі 
формальних механізмів.

Загальна оцінка 65 100
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Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Департамент міжнародного співробітництва,
відділ міжнародних проектів
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ipd.kpi.ua
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