
Наукові
проекти: пошук
джерел
фінансування



Привіт!
Я Люба Раїнчук, 

▸заступник керівника відділу
соціальних проектів компанії

▸«Соціальний Консалтинг 
“Параграф”»
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Оцінювання наукових
проектів
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• Світовими лідерами в сфері збору і обробки
наукової бібліографії є Web of Science
(WoS) і Scopus.

Для оцінювання наукових
досліджень все частіше

застосовують
наукометричний підхід на 

основі публікації і її
цитування. 

• 1) публікації;

• 2) наскільки вона цитується;

• 3) шедеври – ті, що цитуються часто;

• 4) зірки – автори великої кількості шедеврів.

Аналіз здійснюється за 

4-ма показниками:
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Критерії відбору

В кожному проекті має бути чітко і переконливо
сформульовані:

Цілі даного
проекту

Джерела і 
методологія

Значення
отриманих
результатів
для інших

дослідників

Кінцеві
результати

проекту 
повинні бути 

отримані

Загальна
оцінка проекту 

залежатиме
від досвіду, а 

також від
рекомендації, 
наданої його

колегою. 

Найважливіши
м критерієм

відбору є 
якість самого 

проекту. 
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Тренди наукових
проектів
Що підтримують частіше?
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ІТ
▹Штучний інтелект
▹Віртуальна 
реальність
▹Інтернет речей 

Найперспективніші ті, які є на стику галузей

Природничі науки:
▹Генетика 
▹Медицина
▹Біологія
▹Хімія
▹Екологія
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Не існує жодної особливої
техніки або формули, за 
якою повинна бути 
складена заявка 
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Джерела фінансування

Держава
Конкурси
Стипендії

Гранти
Міжнародні 
структури
Українські 
фонди
Стипендії від 
університетів

Краудфандинг
Фінансування 
від людей
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Бізнес
Взаємовигідно
Залучення 
кадрів



Держава

Конкурс проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у 
вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать 
до сфери управління МОН 

За умовами проведення конкурсу 

• керівником проекту має бути кандидат наук віком до 35 років; 

• докторант або доктор наук віком до 40 років, який працює (навчається) у вищому 
навчальному закладі, науковій установі. 

• до складу виконавців проекту можуть входити студенти, аспіранти, наукові та 
науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання 
проекту не перевищує 35 років.
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Гранти

Асоціації 

науковців

Міжнарод

ні 

донори

Університ

ети

11

Урядові 

організації

Міжнарод

ні 

програми 



Бізнес

▸Корпоративна 
соціальна 
відповідальність

▸Спонсорство ▸Інвестиції
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Краудфандинг

Інноваційні 
рішення 

соціальних 
проблем
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Краудфанди
нгова 

кампанія

Яскраве 
висвітлення

Збір коштів з великої аудиторії зацікавлених осіб



Зміна ракурсу наукових досліджень

▸У стратегії
фінансування науки все 
більше уваги
приділяється соціальним
проблемам.

▸Значні фінансові кошти
вкладаються в 
пріоритетні напрямки 
науково-технологічного
розвитку. 
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Сайти, які пропонують можливості для
студентів та викладачів

▸Edu-active — пропонує
стипендії, гранти та 
стажування для країн
пострадянського
простору. 
▹ http://www.edu-
active.com/

▸World of Jobs —
пропозиції з 
працевлаштування, 
тренінги, стипендії та 
гранти
▸http://www.trainingsnews
.com/

▸Scholarship-positions —
стипендії, гранти та інша
фінансова підтримка для 
студентів. 
▸ http://scholarship-
positions.com/
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▸Study and Scholarships —
корисна інформація для 
студентів, які бажають
розвиватися і пізнавати
світ.
▹http://www.studyandscho
larships.com/

▸Apply to Study -
гранти, конференції, 
семінари та літні школи з 
фокусом на економіці, 
політичних та соціальних
науках, міжнародному
спілкуванні
▹http://applytostudy.blogs
pot.com/

http://connectukrainians.co
m
Портал для пошуку
можливостей та порад з 
питань стипендій та 
грантів. 

http://www.edu-active.com/
http://www.trainingsnews.com/
http://scholarship-positions.com/
http://www.studyandscholarships.com/
http://applytostudy.blogspot.com/
http://connectukrainians.com/


Maps

Усі можливості світу перед 
вами
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Дякую за увагу!


