


Науковий грант –
що це? 



Це цільова фінансова дотація, 
що надається вченим на 

проведення наукових 
досліджень. 



ІНДИВІДУАЛЬНІ

ПАРТНЕРСЬКІ

КОЛЕКТИВНІ

ВИДИ ГРАНТІВ



Індивідуальний грант передбачає 
участь у дослідженні/проекті 

лише однієї людини, яка є 
одночасно і керівником, і 

виконавцем робіт по гранту, і не 
прив’язна до будь-якої організації.



ДЖЕРЕЛА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ 

Грантові програми Європейського 
Союзу

Державні та комерційні грантові 
програми

Програми від посольств окремих країн



ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ЄС

Внутрішньоєвропейські стипендії 

«Вхідні» міжнародні стипендії

Міжнародний обмін науковим персоналом 

Мережі з навчання на початкових етапах 

досліджень 

Промислово-академічне партнерство



ДЕРЖАВНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМИ

• Європейський науковий фонд

• Європейська дослідницька рада

• Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури

• Європейська асоціація просування науки й 

технологій

• Європейський дослідницький простір



Фінансування наукових досліджень 
в окремих країнах відбувається в 

рамках програм від посольств



УНІКАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА 
ІНІЦІАТИВИ



▶Найбільша програма Європейського Союзу з 
фінансування науки та інновацій

▶Бюджет – близько 80 млрд євро

▶Термін дії – 2014-2020 роки

▶Національний портал програми -
http://h2020.com.ua/uk/

▶Офіційний сайт програми -
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

HORIZON-2020

http://h2020.com.ua/uk/


▶Унікальна ініціатива, започаткована Європейською 
Комісією, для розвитку наукової кар’єри і 
мобільності науковців у межах Європи.

▶Метою ініціативи є стимуляція, захист і збереження 
європейського науково-інноваційного середовища, 
надаючи науковій спільноті доступ до досконалого 
кар’єрного і соціального розвитку.

▶Офіційний сайт - https://euraxess.ec.europa.eu/

EURAXESS. Researchers in motion



ІНТЕРФЕЙС НА САЙТІ ПРОГРАМИ



ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ В 2017 р

Розробка інноваційних технологій (IT) в сфері захисту прав 

людей, охорони здоров’я та організації безпеки населення.

Інновації в сфері освіти.

Дослідження в сфері гендерно- та інклюзивно-

чутливих послуг.

Розвиток культурної свідомості населення.

Міжнародна співпраця задля миру. 

Природоохоронні технології



▶Слідкуйте за актуальними грантовими 
пропозиціями.

▶Уважно читайте умови участі в гранті.
▶Дослідницька пропозиція повинна 

відповідати основним цілям та пріоритетам 
грантових програм.

▶Розширюйте мережу професійних контактів. 
▶Забудьте за конкуренцію!

КІЛЬКА ПОРАД ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ГРАНТІВ



Пігалова Анна

Проектний менеджер Міжнародної молодіжної 
громадської організації «ІЛІСА»

Сайт: www.ilysa.org

Email: info@ilysa.org

http://www.ilysa.org/
mailto:info@ilysa.org


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


