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Модуль 3. Залучення грантів через виконання 
міжнародних наукових проектів

1.
Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість 
на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних 
проектів

2
18.06.20,
чт

16.00-
17.30

Шукаєв 
С.М.

1.
Білатеральні програми науково-технологічного 
співробітництва

2
18.06.20,
чт

17.30-
19.00

Сулема 
О.К.

1.
Рамкові Програми науково-технологічного розвитку 
Європейського Союзу, умови участі.

2
23.06.20,
вт

16.00-
17.30

Шукаєв 
С.М.

1.
Практика роботи із сайтом Європейської Комісії 
Funding & Tenders Portal. Пошук партнерів: огляд 
партнерських мереж, національні контактні пункти

2
23.06.20,
вт

17.30-
19.00

Сулема 
О.К.

1.
Програми мобільності для науковців: Дії Марії 
Складовської-Кюрі.

2
25.06.20,
чт

16.00-
17.30

Сулема 
О.К.

1.
Розроблення проектної ідеї. Типи проектів. Рівні 
технологічної готовності

2
25.06.20,
чт

17.30-
19.00

Шукаєв 
С.М.

1. Проектна пропозиція: підготовка і складання 2
30.06.20,
вт

16.00-
17.30

Шукаєв 
С.М.

1.
Процедура подання заявки. Експертна оцінка. 
Питання захисту прав інтелектуальної власності у 
міжнародних проектах і програмах

2
30.06.20
вт

17.30-
19.00

Сулема 
О.К.

1. Залік 2
01.07.20,
ср

16.00-
17.30

Шукаєв
С.М.

ПРОГРАМА КУРСУ



Системне ознайомлення слухачів з інноваційним

процесом від виникнення інноваційної ідеї до

введення її в господарський оборот

(комерціалізації) з отриманням економічного або

соціального ефекту. Підвищення компетентності

науково-педагогічних працівників у сферах: створенні

та запуску стартапів; створення та комерціалізації

інтелектуальної власності; написанні, поданні та

виконанні міжнародних наукових проектів, - з

метою їх використання в науковій, науково-

педагогічній діяльності та в інноваційному бізнесі.

Мета курсу: 



ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКНУ РОБОТУ 

Підготовка проєктної пропозиції

Завершенням третього модулю «Залучення грантів

через виконання міжнародних наукових проєктів» є

підготовка ключових елементів проєктної пропозиції

за конкурсом двосторонніх наукового-дослідних

проєктів.

Випускна робота може готуватись індивідуально або у

команді, що складається з інших слухачів.

Публічне представлення та захист випускних робіт

відбудеться на останньому занятті – 1 липня 2020 р.



Zoom-конференція:

https://zoom.us/j/98958408845?pwd=ekpZRkJxUmQvanN0R0JQNlhUbXRsdz09

Ідентифікатор: 989 5840 8845

Пароль: 12345

ПІБ Факультет Кафедра

Балахонова Наталія 

Олександрівна
ІФФ Фізики металів

Кохтич Людмила

Михайлівна
ФТІ

Кафедра фізики

енергетичних систем

Ляховецький

Володимир Романович
ФМФ

Загальної та

теоретичної фізики

Стельмах Наталія 

Володимирівна
ПБФ Виробництва приладів

Група A

https://zoom.us/j/98958408845?pwd=ekpZRkJxUmQvanN0R0JQNlhUbXRsdz09


ПІБ Факультет Кафедра

Вакуленко Сергій

Валентинович
ММІ

Конструювання верстатів

та машин

Романенко Віктор

Васильович
ММІ

Лазерної техніки та

фізико-технічних технологій

Самойленко Олексій

Васильович
ММІ

Конструювання верстатів

та машин

Чікін Сергій

Вікторович
ММІ

Конструювання верстатів

та машин

Група B

Zoom-конференція:

https://zoom.us/j/93505203072?pwd=djVEM1dHM0VQK1RFZEFzNlpUSVIydz09

Ідентифікатор: 935 0520 3072

Пароль: 12345

https://zoom.us/j/93505203072?pwd=djVEM1dHM0VQK1RFZEFzNlpUSVIydz09


ПІБ Факультет Кафедра

Гузенко Юрій

Михайлович
ММІ

Прикладної 

гідроаеромеханіки

і механотроніки

Данильченко Юрій

Михайлович
ММІ

Прикладної 

гідроаеромеханіки

і механотроніки

Лукавенко Василь

Петрович
ММІ

Прикладної 

гідроаеромеханіки

і механотроніки

Нєженцев Олексій

Борисович
ММІ

Прикладної 

гідроаеромеханіки

і механотроніки

Група C

Zoom-конференція:

https://zoom.us/j/97598801435?pwd=cHAyS1hjVDUvUkVTYmE1dHVIOEtSQT09

Ідентифікатор: 975 9880 1435

Пароль: 12345

https://zoom.us/j/97598801435?pwd=cHAyS1hjVDUvUkVTYmE1dHVIOEtSQT09


ПІБ Факультет Кафедра

Дейкун Ірина

Михайлівна
ІХФ

Екології та технології

рослинних полімерів

Корнієнко Ярослав

Микитович
ІХФ

Машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв

Кузеванова Ірина

Сергіївна
ХТФ Загальної та неорганічної хімії

Побігайло Віталій

Анатолійович
ІЕЕ Електропостачання

Федоров Дмитро

Олегович
ТЕФ

Атомних електростанцій та 

інженерної теплофізики

Група D

Zoom-конференція:

https://zoom.us/j/95592622588?pwd=WkQ2am8xYUNWOTJHd24ybld4Sk1iUT09

Ідентифікатор: 955 9262 2588

Пароль: 12345

https://zoom.us/j/95592622588?pwd=WkQ2am8xYUNWOTJHd24ybld4Sk1iUT09


ПІБ Факультет Кафедра

Когут Наталя

Дмитрівна
ФСП

Інформаційного права та 

права інтелектуальної

власності

Лабур Ольга

Володимирівна
ФСП Історії

Попов Костянтин

Леонідович
ФСП Публічного права

Група E

Zoom-конференція:

https://zoom.us/j/97595365126?pwd=U2V6WkR5SHAwS3RYM25VWHFtLytKdz09

Ідентифікатор: 975 9536 5126

Пароль: 12345

https://zoom.us/j/97595365126?pwd=U2V6WkR5SHAwS3RYM25VWHFtLytKdz09


10 листопада в Парижі, у
штаб-квартирі ЮНЕСКО була
представлена Доповідь з науки
до 2030 року.

З доповіді випливає, що за
останні роки (2007-2013)
валові внутрішні витрати на
наукові дослідження виросли
в світі майже на третину.

Більше всіх вкладають США
(28,1%) і Китай (19,6%), що
обігнав ЄС (19,1%). Весь
інший світ приносить
приблизно 33% від загальної
суми.

UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030



❑У світі ніколи не було так багато науковців. Їх число,
яке складає зараз 7,8 мільйона осіб, з 2007 року
збільшилася більш ніж на 20%.

❑За кількістю публікацій лідирує Євросоюз (34%),
далі йдуть США (25%). Кількість китайських
публікацій за п'ять років збільшилася приблизно в
два рази, досягнувши майже 20% світового обсягу.

❑Особливість останніх років - науковці стали
мобільнішими, «…досягнувши рівня докторів,
вчені відчувають необхідність зміни місць», -
повідомляється в доповіді.

❑Сполучені Штати приймають майже половину (49%)
іноземних студентів, що навчаються в докторантурі в
галузі науки або техніки. Потім йдуть
Великобританія (9%), Франція (7%) і Австралія
(4,6%).

UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030



Світовою наукою визнано, що існує стійка

залежність технологічного рівня розвитку країни

від наукоємності ВВП.

Показник розраховується як відношення

витрат на наукові дослідження до обсягу ВВП.

При значенні цього показника:

✓ 0,4-0,5% наука виконує соціально-культурну

функцію;

✓ 0,6-0,9% - підтримує сформований

технологічний потенціал;

✓вище 0,9% - забезпечує економічний розвиток

суспільства.

Оцінювання наукоємності ВВП



❑ Для України недостатнє фінансування

науки залишається гострою проблемою

протягом усього періоду незалежності.

❑ Однією з причин незадовільного стану

науки в Україні є щорічне невиконання закону

України „Про наукову і науково-технічну

діяльність", згідно з яким фінансування науки

повинне становити не менше 1,7 % від ВВП

країни.

❑ Обсяг бюджетного фінансування науки в

Україні в усі роки не перевищував 0,4% ВВП.

Фінансування наукової діяльності 
в Україні



Дата публікації: 27 січня 2020 року



Динаміка фінансування витрат на виконання 
НДР в ЄС та Україні 1995-2017 рр., % ВВП



Динаміка наукоємності ВВП 
України в 2010-2018 рр., % ВВП

Ускладнюючим чинником є те, 

що лише 10% українських 

компаній здійснюють наукові 

або технологічні дослідження



Динаміка фінансування витрат на 
виконання наукових досліджень і розробок 

в Україні в 2010-2018 рр., млрд грн 

Фінансування наукових досліджень в Україні у номінальних показниках,

окрім кризового 2014 р., зростало. Однак у перерахунку в постійних

цінах 2010 р. фінансування науки в 2018 р. було у півтора рази меншим

останнього довоєнного 2013 р.



Розподіл фінансування внутрішніх витрат 
на виконання НДР за джерелами 

фінансування у 2018 році, % 

Державний 
бюджет

Іноземні 
джерела

Власні 
кошти

Інші 
джерела

9,6



Динаміка кількості наукових працівників 
в Україні в 2010-2018 рр., тис. ос. 

Кількість наукових працівників в Україні скоротилася понад 

як вдвічі – з 182,5 тис. ос. у 2010 р. до 88,1 тис. ос. у 2018 р. 





Установи

Параметри

КПІ НАНУ РАН Чеська 
академі
я наук

CNRS
Франція

Max 
Planck. G
Німеччина

Кількість науковців 2 749 19 820 49 683 2600 11 500 4 417  

Бюджетне 
фінансування (M€)

2,9 181 948 200 2 300 1 176

Позабюджетне 
фінансування (M€)

3,1 132 597 140 510 258 

Загальне 
фінансування (M€)

6 313 1 545 340 2 810 1 434

Фінансування на 
одного науковця 
(T€)

2,2 15,8 31,1 131 244 325

Фінансування наукових установ України, 
Росії та країн ЄС (2008)



Де ж взяти гроші?

Захід нам 
допоможе

http://www.interesniy.kiev.ua/imglib/_newimage/old/population/obychai/55/begger.jpg
http://static.i-news.kz/illustration/b/1265115016-111.jpg


EUROPEAN 
COMMISSION

Salzburg Global Seminar

Eurasian 
Association of 
Universities

connected to
UNESCO Chair 

in Higher Technical Education, 
Applied System Analysis and 

Informatics

Міжнародні фонди, програми, гранти - дієвий 
механізм входження українських вчених до 

міжнародного наукового простору   

2011 р., Шукаєв С.М.



Донори - це міжнародні організації, державні установи, 

комерційні структури, громадські некомерційні організації 

(релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або 

приватні особи, що надають громадянам та організаціям 

на некомерційній безповоротній основі необхідні 

додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в 

цілому на благо усього суспільства.

За видами допомоги, що надається, донори 

поділяються на тих, хто:

• надає гранти;

• виділяє стипендії на навчання;

• здійснює експертну (консультативну) допомогу;

• надає технології, обладнання тощо.

Донори



За сферою інтересів донори поділяються на

вузькоспеціалізовані (здійснюють підтримку в чітко

визначених сферах діяльності, наприклад, Всесвітній

фонд боротьби зі СНІДом, Глобальний екологічний фонд)

та універсальні (пріоритетами діяльності яких є

різноманітні суспільні проблеми).

За територіальними межами дії донори бувають

національними та міжнародними.

За джерелом капіталу можна виділити такі основні групи

міжнародних донорів, які доступні для здобувачів з

України: міждержавні організації, урядові, суспільні та

корпоративні донори.

Донори



Міждержавні організації. До цієї групи донорів належать 

установи Організації Об’єднаних Націй (Програма 

розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), 

ЮНІСЕФ, Світовий банк та Європейського Союзу 

(Європейська комісія, Рада Європи, ОБСЄ,).

Урядові донори. Це можуть бути грантові програми

окремих закордонних органів влади (Агенство США з

міжнародного розвитку (USAID), Норвезьке агентство з

міжнародного співробітництва та підвищення якості

вищої освіти (DIKU), Шведське агентство з питань

міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та ін.), або

посольств іноземних держав в Україні (США, ФРН,

Норвегії тощо).

Донори



Суспільні донори можуть бути як національними 

(наприклад німецькі фонди політичних партій – Фонд 

К.Аденаура, Фонд Ф.Наумана та ін.) так і міжнародними 

(наприклад PHARE- Програма демократії, Міжнародний 

Вишеградський фонд). 

Приватні донори. Належать донори різного обсягу і 

характеру діяльності – від таких великих міжнародних 

організацій, як міжнародний фонд «Відродження» 

Дж.Сороса та Фонд Рокфеллера до невеликих сімейних 

фондів (Фонд Кнута і Аліси Валенбергів та ін.).

Корпоративні донори реалізують програми соціальної 

відповідальності великих компаній (Компанія 

«Монсанто», Інститут нетрадиційного газу компанії 

«Шелл»).

Донори



Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів 

неприбуткових організацій та соціально-

значущих проектів, є благодійні фонди, які, в 

свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів.

Згідно з даними Центру Європейських Фондів 

(ЕРО), у США зареєстровано близько 40 тис. 

благодійних фондів, в Європі їх кількість 

коливається від 80 до 100 тис.

Донори



Базовими законодавчими основами фінансового

забезпечення наукової діяльності у закладах вищої

освіти та наукових установ МОН є

✓ Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня

2014 р. № 1556-VII;

✓ Закон України «Про наукову і науково-технічну

діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII;

✓ Постанова Кабінету Міністрів України «Про

затвердження Положення про Міністерство

освіти і науки України» від 16 жовтня 2014 р. №

63028;

✓ Міжнародні угоди, договори, меморандуми та ін.

Правові аспекти виконання 
міжнародних проектів



Закон України
Про вищу освіту

Держава здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення

взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері

вищої освіти і науки відповідно до двосторонніх і

багатосторонніх міжнародних договорів.

Державна політика щодо міжнародного співробітництва у

сфері вищої освіти спрямована на:

- упровадження на міжнародному ринку результатів

наукових, технічних, технологічних та інших розробок

вищих навчальних закладів, продажу їх патентів та

ліцензій;

- залучення коштів міжнародних фондів, установ,

громадських організацій тощо для виконання у вищих

навчальних закладах наукових, освітніх та інших

програм.



Закон України
Про наукову і науково-технічну 

діяльність
Стаття 45. Цілі та напрями державної політики у сфері

наукової і науково-технічної діяльності.

1. Основними цілями державної політики у сфері наукової і

науково-технічної діяльності є:

9) інтеграція вітчизняного сектору наукових

досліджень і науково-технічних (експериментальних)

розробок у світовий науковий та Європейський

дослідницький простір.

2. Держава забезпечує:

14) встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими

державами для інтеграції вітчизняної та світової науки,

входження вітчизняної науки у світовий науковий та

Європейський дослідницький простір.



Закон України
Про наукову і науково-технічну

діяльність

Стаття 66. Державна підтримка міжнародного

наукового та науково-технічного співробітництва.

1. Держава створює необхідні правові та економічні

умови для здійснення суб’єктами наукової і науково-

технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з

науковими та науково-технічними організаціями,

іноземними юридичними особами, міжнародними

науковими організаціями, іноземними та міжнародними

науковими товариствами та об’єднаннями, якщо ці

відносини не суперечать законодавству України…



90) здійснює міжнародне співробітництво,

забезпечує виконання зобов’язань, взятих за

міжнародними договорами України з питань, що

належать до його компетенції;

90-1) забезпечує співробітництво України з

Європейським Співтовариством у сфері освіти,

науки, інновацій і технологій;

90-2) забезпечує участь України у Рамковій

програмі Європейського Союзу з досліджень та

інновацій “Горизонт 2020”, Програмі наукових

досліджень та навчання Євратом;

ПОСТАНОВА
Про затвердження Положення про 
Міністерство освіти і науки України



Угода між Україною та Європейським Співтовариством 
про наукове і технологічне співробітництво 

(від 04.07.2002 р.)

Відповідно до цієї Угоди, співробітництво може

включати такі складові: співробітництво в галузі

наукових досліджень, включаючи

фундаментальні, технологічного розвитку та 

демонстраційної діяльності, за такими 

напрямами [ст. 4]:

• дослідження навколишнього середовища та 

клімату, включаючи спостереження земної

поверхні;

• біомедичні дослідження та дослідження в 

галузі охорони здоров’я;

• промислові та виробничі технології;



Угода між Україною та Європейським Співтовариством 
про наукове і технологічне співробітництво 

(продовження)

• дослідження в галузі сільського господарства, 

лісового господарства та рибальства;

• матеріалознавство та метрологія;

• неядерна енергетика;

• транспорт;

• технології інформаційного суспільства;

• дослідження у сфері соціальних наук;

• науково-технологічна  політика;

• навчання та обмін науковими кадрами.

Також можуть додаватися «Інші напрями» до 

цього переліку після розгляду та рекомендацій 

Спільного комітету «Україна – Співтовариство».



Угода між Україною і Європейським Союзом про участь 
України у програмі ЄС Горизонт 2020 – Рамкова 
програма з досліджень та інновацій (2014-2020)

Ця Угода внормовує умови участі України як

асоційованої країни в Програмі Горизонт 2020 –

Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-

2020), врегульовує розмір її фінансових внесків по

роках, а також правила звітності, фінансового

контролю, відшкодувань та інших заходів.

Угодою визначено, що юридичні особи України

беруть участь у заходах Програми, фінансованих

з бюджету 2015 року й надалі, на тих самих умовах,

що застосовуються до юридичних осіб держав-

членів Європейського Союзу, а також у діяльності

освітніх та інноваційних товариств на таких само

умовах [ст.2, п.2, 3].



Документ був схвалений рішенням колегії МОН 22 березня 

2018 року. Він передбачає 6 пріоритетів інтеграції 

української науки до Європейського дослідницького 

простору:

1. Ефективність національної дослідницької системи

2а. Спільне вирішення проблем, зумовлених глобальними 

викликами

2б. Оптимальне використання державних інвестицій у 

дослідницькі інфраструктури

3. Вільний ринок праці дослідників

4. Гендерна рівність і комплексний гендерний підхід у сфері 

науки

5. Оптимальні обмін та трансфер наукових знань

6. Міжнародне співробітництво

Дорожня карта інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору (ERA-UA)

https://mon.gov.ua/ua/tag/era-ua

https://mon.gov.ua/ua/tag/era-ua


ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 Постанова Національного банку України «Про внесення змін 
до постанови Правління Національного банку України від 16 
січня 2016 р. No 863» щодо звільнення від обов’язкового 
продажу валютних кошт 

 Постанова Кабінету Міністрів України, N 579, 12.08.2015

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність», Положення про умови матеріального 
забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та 
стажування» 

 Постанова Кабінету Міністрів України, № 98, 02.02. 2011 

«Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у 
відрядження підприємствами, установами та організаціями, які
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів»

 ПКУ, Бухгалтерського облік за законодавством України: 
Амортизація

 etc



Система донорських міжнародних 

організацій в сфері науки та освіти

Наука

УНТЦ

Рамкові 
Програми ЄС

НАТО

CRDF

Білатеральні 
проекти

Освіта

ERASMUS +

Jean Monnet

Eurasia

Мобільність

ERASMUS +

Fulbright

Visby

Visegradfund

DAAD

JSPS

Інновації

Horizon 2020

CRDF

Eurasia

… … … …



https://ipd.kpi.ua/

http://ncp.kpi.ua/uk/

Інформаційні ресурси відділу координації 

міжнародної проєктної діяльності

https://ipd.kpi.ua/
http://ncp.kpi.ua/uk/


Концепція міжнародної 
проєктної діяльності в КПІ

41

Двосторонні конкурси

Програми мобільності
Erasmus+ KA1, DAAD, Visby, 

Fulbright, Mevlana, JSPS

Освітні програми
Erasmus+ KA2, Eurasia,

Swedish Institute

Research and Innovation Programmes

Horizon 2020 FP7 CRDF NATO





НАУКА



Закон України № 2519-VI від 09.09.2010
Про внесення змін до Закону України "Про 

прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки"

Стаття 3. Визначити пріоритетними напрямами 
розвитку науки i техніки на період до 2020 
року:

1) фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соцiально-економiчного, суспiльно-
полiтичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України у 
свiтi та сталого розвитку суспільства i держави;

2) iнформацiйнi та комунiкацiйнi технології;

3) енергетика та енергоефективнiсть;

4) раціональне природокористування;

5) науки про життя, нові технології профілактики 
та лікування найпоширеніших захворювань;

6) нові речовини i матеріали.



Інформація щодо пріоритетів міжнародних освітніх

конкурсів представлена на веб-сайтах відповідних

донорських організацій, таких як Європейський Союз,

Посольства держав-членів ЄС, Норвегії, Шведського

Інституту, Уряди Канади, Сполучених Штатів Америки,

Міжнародний фонд Відродження, Вишеградський фонд

та ін.

Серед указаних найбільшим донором з пріоритетом

модернізації вищої освіти і досліджень є Європейський

Союз у рамках нових програм освітня програма –

Еразмус+ і дослідницька програма – Горизонт 2020, які

реалізуються відповідними Генеральними

директоратами Європейської Комісії за підтримки

Представництва Європейського Союзу в Україні.

ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНИХ 

КОНКУРСІВ



Європейські РП долають перешкоди:

❑ Між країнами:

• багатонаціональний склад консорціумів 

• дослідники з будь-якої країни світу можуть взяти участь

• Координація національних програм фінансування 

❑ Між різними видами організацій:  
університети, науково-дослідні центри, малий та середній 
бізнес, великі компанії, тощо. 

❑ Між науковими дисциплінами: 
більше уваги приділяється міждисциплінарним 
дослідженням 

❑ Розвивають мобільність: Стипендії Марії Кюрі для 
дослідників та приймаючих закладів 

Європейські рамкові програми

Рамкові програми ЄС (РП) – основний інструмент 

підтримки концепції європейського науково-

дослідного простору



Рамкова 
програма

Період Бюджет в мільярдах

Перша 1984–1988 €3.75

Друга 1987–1991 €5.396

Третя 1990–1994 €6.6

Четверта 1994–1998 €13.215

П’ята 1998–2002 €14.96

Шоста 2002–2006 €17.883

Сьома 2007–2013
€50.521 на 7 років
+ €2.7 для Євроатома на 5 

років

Горизонт 2020 2014–2020 €80 

Бюджет рамкових програм науково-

технологічного розвитку ЄС

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_2020


РАМКОВІ ПРОГРАМИ ЄС

бюджети за 1984 – 2013 рр

NB: budgets in current prices. Source: Annual Report 2003, plus FP7 revised proposal
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Проекти за Сьомою Рамковою Програмою країн 

СНД та Балтії (за інформацією ресурсу CORDIS)

49



Назва проекту
Партнер 
від НТУУ 

“КПІ”

1 EduMEMS Developing Multidomain MEMS 
Models for Educational Purposes

ІПСА

2 PROMITHEAS-4 Knowledge transfer and 
research needs for preparing 
mitigation/adaptation policy portfolios

ІЕЕ

3 EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences ММІФ

4 FRIDA
Заохочення регіональних інновацій та 
розвитку через базові організації та мережі: 
порівняння регіонів в інтернаціональному 
контексті

ФММ

5 NoGAP Knowledge Transfer Community to 
bridge the gap between research, innovation 
and business creation

ДМС, ФЕА, 
НМК “ІПО” 

Участь НТУУ "КПІ" у 7РП



The EU Framework Programme for 

Research and Innovation

Бюджет: 74 млрд. євро 



Міністр освіти і науки України Сергій Квіт та Комісар з 

досліджень, науки та інновацій Європейського Союзу Карлос 

Моедас підписали Угоду між Україною і Європейським Союзом 

про участь України у Рамковій програмі ЄС з наукових 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

20 березня 2015



53

Проекти за Програмою «Горизонт 2020»

країн СНД та Балтії
(за інформацією ресурсу CORDIS станом на 04.04.2018)

Електронний ресурс: http://cordis.europa.eu/home_en.html 







Активність організацій від України у 
програмі «Горизонт 2020»



Дані взяті з сайту http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html

КОЕФІЦІЄНТ УСПІШНОСТІ 

В ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020

57



Участь українських університетів
у Програмі «Горизонт 2020»

21 український університет (7% від загальної кількості) 

бере участь у проектах програми Горизонт 2020



Назва проекту
Партнер від 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

1 UKraine Replication, Awareness and 
INnovation based on EGNSS [UKRAINE] ІТС, ФММ

2 Approximation Methods for Molecular 
Modelling and Diagnosis Tools 
[AMMODIT]

ФПМ

3 Magnonics, Interactions and 
Complexity: a multifunctional aspects 
of spin wave dynamics [MagIC]

ФБТ, ФМФ

4 Teaching Fuel Cell and Hydrogen 
Science and Engineering Across 
[TeacHy2020]

ІФФ

4 проекти Рамкової програми ЄС з 
наукових досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» 

2017 р.
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Загальна кількість на червень 

2020 року становить 59 заявок





Конкурс Відповідальний, факультет

H2020-SC6-MIGRATION-2020 Оксана Охріменко, ФММ

H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD Сергій Шукаєв, ДМС, ФБІ, ФПМ

H2020-NMBP-ST-IND-2020-singlestage Сергій Стіренко, ФІОТ

H2020-MSCA-RISE-2020 Владислав Шликов, ФБМІ

H2020-SwafS-2020-2-two-stage Сергій Шукаєв, ДМС, ІПО

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01 Віктор Студенець, ІЕЕ

H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage
Олександр Рихальський, ФБМІ / 

Національний інститут раку

H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD Марія Скулиш, ІТС

H2020-SPACE-2020 Євген Солодкий, ІФФ

Проєктні заявки до

програми ГОРИЗОНТ 2020 за участі КПІ

у 2020 році 



Україна КПІ ім. Ігоря Сікорського:

4 проектиВсього  90

Талліннський технічний 
університет:

27 проектів

Магдебурзький університет 
ім. Отто фон Геріке:

14 проектів

Всього  806

Всього  258

Всього  4808

Кількість проектів в HORIZON 2020

За матеріалами порталу CORDIS (24.01.2018): 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Польща

Естонія

Німеччина

Варшавська політехніка:

23 проекти



Інформаційні 
Дайджести, присвячені 
актуальним конкурсам 

H2020

http://ncp.kpi.ua

Два Національних контактних 
пункти "Horizon 2020"



Співробітництво Україна - НАТО

Пріоритетним національним інтересом України у сфері

зовнішньополітичної діяльності є розвиток та дальше

поглиблення відносин особливого партнерства України з

Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з

дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про

особливе партнерство між Україною та Організацією

Північно-Атлантичного договору, підписаний 9 липня

1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня

2009 року, а також на виконання рішень, прийнятих за

результатами засідання Комісії Україна – НАТО на рівні

глав держав та урядів (4 вересня 2014 року, м. Ньюпорт,

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної

Ірландії).



Програма

«Наука заради миру та безпеки»

Програма «Наука заради миру та безпеки» (НМБ) 

є інструментом політики, спрямованої на 

поглиблення співпраці та діалогу з усіма 

партнерами на основі наукових досліджень та 

інновацій цивільного характеру, з метою сприяння 

досягненню ключових цілей Альянсу.

Започаткована у 1950-х роках як Наукова 

програма НАТО, Програма НМБ пропонує гранти 

на виконання проектів співпраці, проведення 

практичних семінарів та заходів підготовки, в яких 

беруть участь науковці з країн-членів та країн-

партнерів НАТО.



Захист від тероризму (виявлення хімічних, 

біологічних, радіологічних або ядерних речовин і 

озброєнь (ХБРЯ), фізичний захист від ХБРЯ 

речовин, захист цивільного населення від його 

впливу, обеззаражування ХБРЯ речовин, протидія 

екологічному та комп’ютерному тероризму);

Боротьба з іншими загрозами безпеці (екологічна 

безпека, користування водними ресурсами, 

прогнозування та запобігання катастрофам 

природного та техногенного характеру, безпека 

продуктів харчування, інформаційна безпека, 

людська та суспільна динаміка).

Гранти для співробітництва надаються на 

підтримку досліджень у пріоритетних сферах:



• Терміни проекту можуть коливатися від 12 до 36 

місяців.

• Загальний бюджет проекту не може перевищувати 300 

тис. євро.

• Якщо пропозиція за розрахунками проектантів 

перевищує межу фінансування, встановлений для 

програми “Наука заради миру”, слід вказувати, яку 

частку фінансування покривається співучасниками 

проекту.

• Процедура підготовки проектів до затвердження триває 

тричі на рік: до 1 березня, до 1 липня та 1 до 

листопада.

Програма

«Наука заради миру та безпеки»





Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ координації міжнародної проєктної

діяльності

тел./факс: +38 044 204 80 19

тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua

http://www.ipd.kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua

