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ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ НФДУ
У 2020 РОЦІ
1. Проведено 2 конкурси «Наука для
безпеки людини та суспільства» та
«Підтримка досліджень провідних та
молодих учених» із загальним бюджетом 271,7 млн грн
Впровадження грантової системи фінансування наукових досліджень та розробок це не тільки реформування наукової та
науково-технічної галузі, а й ефективні
інвестиції в майбутнє країни.

3. Проведено понад 12 онлайн-зустрічей із представниками провідних науково-дослідних європейських організацій та представниками дипломатичних
місій в Україні

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Налагодження міжнародного партнерства є
необхідною умовою для інтеграції українського науково-дослідного простору до
світового.

2. Створена власна база експертів
Належна експертиза є важливим складником конкурсного відбору проєктів з виконання наукових досліджень і розробок.
Постійне розширення бази експертів
(зокрема, й іноземних) - це запорука європейської якості та прозорості експертизи та
пріоритетне завдання Фонду.

4. Підписана Угода про співробітництво
з Німецьким науково-дослідним товариством (DFG)
Це стратегічно важливий партнер для
Фонду. Ми віримо, що в майбутньому наша
співпраця призведе до спільних конкурсів
дослідницьких проєктів та інших форматів
наукової співпраці.

5. Проведений ребрендинг
Візуальний компонент є вагомим складником у зовнішній та внутрішній комунікації Фонду
з науковцями, державними органами, закордонними науковими установами та потенційними партнерами; а також у донесенні нашої місії та цінностей.

3

КОНКУРСИ В ЦИФРАХ

2

«Наука для безпеки людини та суспільства»
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

КОНКУРСИ

931

Подано заявок на одержання грантової підтримки:

ЗАЯВКА

737

Усього оцінено заявок:

ЗАЯВОК

218
Усього переможців:

ПРОЄКТІВ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

216

Усього профінансовано:

ПРОЄКТІВ

4

АНАЛІТИКА ПРОЄКТІВ
КОНКУРС «НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ
ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА»

172

природничі, технічні
науки і математика

203

567

соціальні та
гуманітарні науки

77

Експертів

оцінка

141

біологія, медицина
і аграрні науки

144 – природничі, технічні науки і математика
164 – біологія, медицина і аграрні науки
113 – соціальні та гуманітарні науки

Експертна оцінка - 421 проєкт

1Експертна
531

Подано – 516 заявок

Переможців

83.1

Прохідний бал

іноземних оцінок – не менше 152

28

природничі, технічні
науки і математика

26

біологія, медицина
і аграрні науки

23

соціальні та
гуманітарні науки

КОНКУРС «ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

257

природничі, технічні
науки і математика

88

Експертна оцінка - 316 проєкт

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

1Експертна
131

70

біологія, медицина
і аграрні науки

соціальні та
гуманітарні науки

215 – природничі, технічні науки і математика
64 – біологія, медицина і аграрні науки
37 – соціальні та гуманітарні науки

585

Експертів

оцінка

Подано – 415 заявок

141

Переможець

87.3

Прохідний бал

іноземних оцінок – не менше 210

100

природничі, технічні
науки і математика

27

біологія, медицина
і аграрні науки

14

соціальні та
гуманітарні науки

5

РОЗПОДІЛ ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ
ЗА ІНСТИТУЦІЯМИ-ГРАНТООТРИМУВАЧАМИ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

6

РЕЙТИНГ ГРАНТООТРИМУВАЧІВ
ЗА КІЛЬКІСТЮ ПРОЄКТІВ,
ЩО ПЕРЕМОГЛИ У КОНКУРСАХ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

7

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВ-УЧАСНИКІВ
ТА УСТАНОВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ЗА
КОНКУРСАМИ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

8

РОЗПОДІЛ ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ
ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ
РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки

«Наука для безпеки
людини та суспільства»
(кількість проєктів)

«Підтримка досліджень
провідних та молодих
учених»
(кількість проєктів)

Фундаментальні наукові
дослідження з найбільш
важливих
проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для
забезпечення
конкурентоспроможності
України у світі та сталого
розвитку суспільства і
держави

25

66

Інформаційні та комунікаційні технології

9

6

3

4

8

7

Науки про життя, нові
технології профілактики
та лікування найпоширеніших захворювань

22

15

Нові речовини і матеріали

10

43

Енергетика та енергоефективність
Раціональне природокористування

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

9

ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

1

2020.01/0181

Економіко-математичне моделювання
та
прогнозування
впливу COVID-19 на
розвиток України у
загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського
здоров’я та соціо-еколого-економічні
детермінанти

Сумський державний
університет

Васильєва
Тетяна
Анатоліївна

2

2020.01/0185

Оптимізація та автоматизація процесів
фінансового моніторингу для зростання
інформаційної
безпеки України

Сумський державний
університет

Лєонов
Сергій
Вячеславович

3

2020.01/0464

Розробка концепції
підготовки фахівців
та підвищення кваліфікації з біобезпеки
та біозахисту

Національний
технічний університет України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського”

Худецький
Ігор
Юліанович

4

2020.01/0035

Дослідження терапевтичної ефективності
і
безпечності
нових еквівалентів
дерми з включенням
композиту (препарат
ізатізон та цитокін
EMAP II) для лікування
травматичних
уражень шкіри

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Лукаш
Любов
Леонідівна

5

2020.01/0080

Розробка
вакцини
проти SARS-CoV-2 на
основі
експресії
фрагментів білка S у
дріжджів та вивчення імунної відповіді у
лабораторних
тварин

Інститут
біології
клітини НАН України

Сибірний
Андрій
Андрійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

10

ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

6

2020.01/0226

Експериментальне
дослідження ефективності та безпечності застосування
нових фітохімічних
та
бактерійних
препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій

Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб
ім.
Л.В.
Громашевського

Задорожна
Вікторія
Іванівна

7

2020.01/0301

Біосинтез в рослинах
рекомбінантних
фармацевтичних
білків, які протидіють
поширенню
деяких інфекційних
захворювань вірусного та бактеріального походження

Інститут
клітинної
біології та генетичної інженерії НАН
України

Кучук
Микола
Вікторович

8

2020.01/0322

Дослідження імуногенних властивостей
протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 як
основа для розроблення
вакцини
проти COVID19

Інститут біохімії ім.
О.В. Палладіна НАН
України

Колибо
Денис
Володимирович

9

2020.01/0043

Вплив противірусних
та тромболітичних
препаратів
на
модельні мембрани
вірусних частинок та
клітин еукаріот

Інститут фізики НАН
України

Довбешко
Галина
Іванівна

10

2020.01/0273

Інтелектуальні
моделі
і
методи
визначення індикаторів
деградації
земель на основі
супутникових даних

Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Шелестов
Андрій
Юрійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

11

ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

11

2020.01/0025

Система підтримки
прийняття
рішень
моделювання поширення
вірусних
інфекцій

Національний
університет

Інформаційна технологія
оцінювання
пожежної небезпеки
та
моніторингу
пожеж у природних
екосистемах
на
основі

Інститут космічних
досліджень
НАН
України та Державного
космічного
агентства України

Куссуль
Наталія
Миколаївна

12

2020.01/0268

Установа
(грантоотримувач)

"Львівська політехніка"

Науковий
керівник
Шаховська
Наталія
Богданівна

супутникових даних

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

13

2020.01/0357

Cтворення
нових
ефективних інгібіторів
формування
Z-кільця з метою
отримання протитуберкульозних препаратів антимітотичної
дії

Державна Установа
«Інститут харчової
біотехнології
та
геноміки НАН України»

Карпов
Павло
Андрійович

14

2020.01/0135

Формування економічних
механізмів
сталого
розвитку
відновлювальної
енергетики в умовах
глобальних
та
локальних
загроз
енергетичній безпеці України

Сумський державний
університет

Сотник
Ірина
Миколаївна

15

2020.01/0228

Вивчити особливості
патогенезу та клінічного
перебігу
уражень серцево-судинної системи у
хворих (в тому числі
медичних працівників), що перенесли
коронавірусну
інфекцію COVID-19

ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології ім. акад.
М . Д .Ст ра же с ка »
НАМН

Сичов
Олег
Сергійович

України

12

ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

15

2020.01/0228

у віддаленому періоді, розробити принципи
діагностики,
лікування та прогнозування
розвитку
міокардитів, серцевої
недостатності,
порушень серцевого
ритму та серцево-судинних подій: раптової серцевої смерті
та мозкових інсультів

ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології ім. акад.
М . Д .Ст ра же с ка »
НАМН України

Сичов
Олег
Сергійович

16

2020.01/0164

Соціальні, економічні та медико-психологічні
наслідки
пандемії COVID-19 в
Україні: моніторинг
масових настроїв та
потреб

Інститут
соціології
НАН України

Дембінський
Сергій
Сергійович

17

2020.01/0253

Подолання соціально-економічних
ризиків та небезпек
у сфері праці та
зайнятості України в
умовах
впливу
пандемії COVID-19

Інститут економіки
промисловості
НАН України

Новікова
Ольга
Федорівна

18

2020.01/0517

Розробка та тестування in vivo інгібіторів протеїнкінази С
бета – ключового
ферменту
індукції
нейтрофільних позаклітинних
пасток
(NETs) для запобігання гострого респіраторного
дистрес
синдрому (ARDS)

Інститут молекулярної біології і генетики

Ярмолюк
Сергій
Миколайович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

13

ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

19

2020.01/0212

Соціальні наслідки
пандемії COVID-19 в
контексті суспільної
трансформації
в
Україні: соціологічний підхід

Інститут
соціології
НАН України

Степаненко
Віктор
Петрович

20

2020.01/0172

Потенціал
вищої
освіти
в
умовах
пандемії:
глобальний, європейський,
національний
виміри

Національний авіаційний університет

Гринюк
Світлана
Петрівна

21

2020.01/0351

Аналіз, дослідження,
розробка та впровадження
сучасних
технологій інформаційної безпеки для
глобального моніторингу
кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних
ситуацій

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна

Олійников
Роман
Васильович

22

2020.01/0517

Розробка та тестування in vivo інгібіторів протеїнкінази С
бета – ключового
ферменту
індукції
нейтрофільних позаклітинних
пасток
(NETs) для запобігання гострого респіраторного
дистрес
синдрому (ARDS)

Інститут молекулярної біології і генетики

Ярмолюк
Сергій
Миколайович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

14
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№
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Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

23

2020.01/0132

Механізм
синергетичної
взаємодії
інструментів економічної політики як
драйвер стабілізації
секторів економіки в
контексті зростаючих чинників вразливості
внаслідок
пандемії COVID-19

Сумський державний
університет

Д'яконова
Ірина
Іванівна

24

2020.01/0348

Сенсор
диму
на
основі плазмон-поляритонного
фотодетектора

Інститут
фізики
напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова НАН
України

Мамикін
Сергій
Васильович

25

2020.01/0528

Наукові
основи
екобезпечної трансформації
енергетичного
профілю
вугледобувних регіонів із забезпеченням
стійкості гідрогеосфери

Національний
технічний університет
"Дніпровська
політехніка"

Рудаков
Дмитро
Вікторович

26

2020.01/0480

Хіміко-генетичний
підхід до вивчення
наслідків пригнічення ACE-2 як фармакологічної
моделі
побічних
ефектів
COVID19 в нервовій,
кишковій,
серцево-судинній системах та системі гемостазу

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Рябухін
Сергій
Вікторович

27

2020.01/0248

Розроблення прототипу системи екстреної дозиметрії в
умовах техногенних
радіаційних аварій
та
терористичних
атак

Національний
університет «Львівська політехніка»

Убізський
Сергій
Борисович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

15
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Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

28

2020.01/0107

Розробка нано-антиоксидантів на основі
графену для терапії
серцево-судинних
захворювань

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Войтко
Катерина
Василівна

29

2020.01/0490

Платформа штучного інтелекту для
дистанційного автоматизованого виявлення та діагностики
захворювань
людини

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Стіренко
Сергій
Григорович

30

2020.01/0155

Соціально-правові
та
кримінологічні
наслідки поширення
пандемій та шляхи їх
усунення в Україні

Науково-дослідний
інститут
вивчення
проблем злочинності імені академіка
В. В.Сташиса

Борисов
Вячеслав
Іванович

31

2020.01/0245

Трансдисциплінарна
інтелектуальна

Інститут кібернетики
імені В.М. Глушкова

Палагін
Олександр
Васильович

(грантоотримувач)

інформаційно-аналітична система супроводження процесів
реабілітації
при
пандемії (ТІSР)

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Науковий
керівник

32

2020.01/0331

Створення сенсорної
системи на основі
нанопорошкових
матеріалів
для
реєстрації сумішей
газів

Інститут прикладних
проблем механіки і
математики
ім. Я.С. Підстригача

Попович
Дмитро
Іванович

33

2020.01/0421

Прогнозування
небезпечних впливів
радіоактивно
забруднених поверхневих вод і затоплення
берегів:
розвиток моделей та
їх впровадження для
зменшення наслідків
надзвичайних ситуацій у м. Києві, спричинених водами р.
Дніпро

Інститут
проблем
математичних
машин та систем

Беженар
Роман
Васильович

16
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

Науковий
керівник

(грантоотримувач)

34

2020.01/0114

Подолання наслідків
пандемії COVID-19 у
діяльності психологічної служби системи освіти

Український науково-методичний
центр
практичної
психології і соціальної роботи

Панок
Віталій
Григорович

35

2020.01/0144

Гнучкі
друковані
сенсори вологості на
основі
ліотропних
хромонічних рідких
кристалів

Інститут фізики
НАН України

Назаренко
Василь
Геннадійович

36

2020.01/0155

Соціально-правові
та
кримінологічні
наслідки поширення
пандемій та шляхи їх
усунення в Україні

Науково-дослідний
інститут
вивчення
проблем злочинності імені академіка
В. В.Сташиса

Борисов
Вячеслав
Іванович

37

2020.01/0044

Протикоронавірусна
активність водорозчинних С60 фулеренів
у
створенні
нових
прототипів
профілактичних
і
терапевтичних
препаратів: in silico,
in vitro та in vivo
скринінги

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Прилуцький
Юрій
Іванович

38

2020.01/0121

Вивчення можливої
ролі
тварин
як
резервуару
вірусу
SARS-COV-2

Інститут ветеринарної медицини
НАН України

Ничик
Сергій
Анатолійович

39

2020.01/0546

Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в
умовах глобальних
викликів і загроз,
пов’язаних з пандемією COVID-19

Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління»

Єфименко
Тетяна
Іванівна

17
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№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

40

2020.01/0166

Нові
азолові
та
каркасні
агенти
проти раку та патогенних мікроорганізмів

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Обушак
Микола
Дмитрович

41

2020.01/0086

Дослідити
вплив
пандемії COVID-19 на
психічне
здоров’я
медичних працівників та розробити
комплексну модель
подолання її негативних наслідків з
використанням
сучасних інформаційно комунікаційних технологій

Київський
національний університет
імені Тараса
Шевченка

Пінчук
Ірина
Яківна

42

2020.01/0091

К о м б і н о в а н і
тест-системи
для
діагностики та аналізу експресії генів
вродженого імунітету при небезпечних
вірусних інфекціях

Інститут молекулярної біології і генетики

Тукало
Михайло
Арсентійович

43

2020.01/0266

Вплив периферичних нейрофізіологічних
механізмів
дихання на гострий
респіраторний
д и с т р е с- с и н д р о м :
роль
рецепторів
транзієнтного потенціалу (TRP), опіоїдних (MOR) та канабіноїдних (CA) рецепторів

Інститут фізіології
ім. О.О. Богомольця

Ісаєв
Дмитро
Сергійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

2020
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номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

44

2020.01/0256

Фінансова стабілізація
класичних
університетів
в
умовах
прояву
глобальних наслідків
пандемії COVID – 19

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Петленко
Юлія
Володимирівна

45

2020.01/0283

Наукові
засади
системного моніторингу національних
та
глобальних
викликів і загроз за
умов
циклічного
виникнення пандемій, методи і технології подолання їх
наслідків

Національний
технічний університет України “Київський політехнічний
інститут ім
Ігоря Сікорського”

Згуровський
Михайло
Захарович

46

2020.01/0366

Правова
модель
соціально-екологічної
безпекової
доктрини України

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Іншин
Микола
Іванович

47

2020.01/0157

SARS-COV-2-індуковані структурні і
імунні порушення в
о р га н а х- м і ш е н я х :
пошук предикторів
важкості перебігу і
прогнозування
ризиків виникнення
ускладнень

ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет
імені
Василя Стефаника»

Господарьов
Дмитро
Валерійович

48

2020.01/0204

Розробка
нових
методів підвищення
експресії АТФ-чутливих калієвих каналів
клітинних мембран,
як потужної універсальної
системи
ендогенного захисту

Інститут фізіології ім.
О.О. Богомольця

Струтинський
Руслан
Борисович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

19
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Назва
проєкту

Установа

49

2020.01/0246

Вивчення
стану
дихальної,
серцево-судинної та імунної систем у хворих з
пневмонією COVID-19
після трансплантації
кріоконсервованих
алогенних мезенхімальних стовбурових клітин

Інститут молекулярної біології і генетики

Шаблій
Володимир
Анатолійович

50

2020.01/0338

Комп’ютерне моделювання та теоретичні підходи для
опису
поширення
інфекційного захворювання
COVID-19:
роль
просторової
неоднорідності
популяції, гетерогенності мережі соціальних контактів та
соціального відгуку

Інститут
фізики
конденсованих
систем НАН України

Ільницький
Ярослав
Миколайович

51

2020.01/0021

Молекулярні компоненти інвадоподій як
прогностичні фактори
злоякісних
пухлин
грудної
залози людини

Інститут молекулярної біології і генетики

Риндич
Алла
Володимирівна

52

2020.01/0504

Молекулярно-напівпровідникові
наноструктуровані
електроди для імпедіометричних ДНКсенсорів

Iнститут
фiзики
напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України

Гринько
Дмитро
Олександрович

53

2020.01/0313

Оцінювання впливу
карантинних заходів,
пов’язаних
з
COVID-19 для аграрного
сектору
й
продовольчої безпеки
держави
та
розроблення алгоритму
дій
щодо
мінімізації негативних наслідків

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Ходаківська
Ольга
Василівна

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

20
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Назва
проєкту

Установа

54

2020.01/0242

Експериментально-аналітичні засади
гарантування безпеки
людини
та
суспільства удосконаленням технологій
поводження з відходами у техносфері

Національний авіаційний університет

Бойченко
Сергій
Валерійович

55

2020.01/0341

Методи управління
веб-спільнотою
в
умовах психологічних, соціальних та
економічних впливів
на суспільство під
час
пандемії
COVID-19

Національний
університет «Львівська політехніка»

Федушко
Соломія
Степанівна

56

2020.01/0133

Гетероструктуровані
органічні сцинтилятори із високою
здатністю до розділення
іонізуючих
випромінювань
за
формою сцинтиляційного імпульсу для
задач радіоекології

Інститут сцинтиляційних матеріалів

Галунов
Микола
Захарович

57

2020.01/0103

Вплив структури та
фізичних властивостей ліпідної мембрани на розвиток вірусної інфекції

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Булавін
Леонід
Анатолійович

58

2020.01/0136

Ефективне використання відновлюваних
рослинних
ресурсів та фотокаталітична конверсія
біомаси як еколого-інноваційні підходи для збереження
довкілля та біобезпеки людини

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Лінник
Оксана
Петрівна

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

21
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проєкту

Установа

59

2020.01/0188

Дослідити значення
медико-біологічних
та
соціологічних
факторів в поширенні коронавірусного
інфікування
серед
жінок та дітей в
Україні

ДУ «ІПАГ ім. акад.
Лук’янової
НАМН України»

Подольський
Василь
Васильович

60

2020.01/0075

Дизайн та синтез
нових електронодефіцитних
азолів,
активних проти вірусів, які викликають
опортуністичні
інфекції

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
ім. В. П. Кухаря

Броварець
Володимир
Сергійович

61

2020.01/0489

Целюлозоруйнуюча
а к т и в н і с т ь
мікрофлори ґрунтів
Українського Полісся
в умовах радіоактивного забруднення та
її участь у ґрунтоутворюючих процесах
(включаючи пірогенно трансформовані
ґрунти)

Національний
університет
біоресурсів і природокористування України

Лазарєв
Микола
Михайлович

62

2020.01/0216

Енергоощадні потужні та надпотужні
світлодіодні освітлювальні системи з
живленням
від
відновлюваних
джерел енергії

Інститут
фізики
напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова
НАН України

Сорокін
Віктор
Михайович

63

2020.01/0372

Спеціалізована
система медичного
інформування
та
безпека особистості
в умовах пандемій,
криз, інших суспільних потрясінь: формування ефективної
соціокомунікаційної
моделі

Сумський державний
університет

Садівничий
Володимир
Олексійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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проєкту

Установа

64

2020.01/0140

Трав'яні
біотопи
України загальноєвропейського значення: сучасний стан,
масштаби втрат та
стратегія збереження в умовах глобальних кліматичних змін
і
антропогенної
трансформації
довкілля

Інститут ботаніки ім.
М.Г. Холодного

Куземко
Анна
Аркадіївна

65

2020.01/0233

Релігійна безпека в
Україні в умовах
коронавірусної
пандемії

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Харьковщенко
Євген
Анатолійович

66

2020.01/0009

Вплив іонізуючого
випромінювання на

Інститут електронної
фізики НАН України

Снігурський
Олександр
Валентинович

(грантоотримувач)

структуру
молекул
амінокислот

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Науковий
керівник

67

2020.01/0417

Підвищення
рівня
екологічної безпеки
процесів видобування та транспортування
енергетичних
вуглеводнів

Івано-Франківський
національний
технічний університет нафти і газу

Побережний
Любомир
Ярославович

68

2020.01/0258

Розробка
засад
біотехнологічного
виробництва нових
гіпотензивних
і
протиаритмічних
алкалоїдів раувольфії зміїної Rauwolfia
serpentina Benth

Інститут молекулярної біології і генетики

Кунах
Віктор
Анатолійович

69

2020.01/0516

Створення флуоресцентних діагностичних матеріалів для
гібридизаційних
аналізів та досліджень методом полімеразної ланцюгової
реакції

Державна
наукова
установа
«Науков о -те х н о л о г і ч н и й
комплекс «Інститут
монокристалів»
Національної академії наук України»

Татарець
Анатолій
Леонідович
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
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№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

70

2020.01/0042

Конверсія біосировини на цеолітовмісних каталізаторах –
шлях до одержання
гетероциклічних
сполук як перспективних компонентів
нового
покоління
палив

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
ім. В.П. Кухаря
НАН України

Патриляк
Любов
Казимирівна

71

2020.01/0015

Умовно безреагентні
системи
обробки
лікарняних стоків

Державний
вищий
навчальний заклад
«Український
д е р ж а в н и й
хіміко-технологічний
університет»

Веліченко
Олександр
Борисович

72

2020.01/0543

Раціональний
дизайн
інгібіторів
мускаринових
рецепторів
ацетилхоліну як потенційних
компонентів
комбінованої терапії
хронічного обструктивного
захворювання легень (ХОЗЛ)
та астми

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Нипорко
Олексій
Юрійович

73

2020.01/0221

Психологічна
підтримка літніх осіб
у період карантину

Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих
імені
Івана
Зязюна

Коваленко
Олена
Григорівна

74

2020.01/0308

Застосування вітчизняних лазерних та
електрозварювальних технологій у
лікуванні ран та
трофічних порушень
м'яких тканин, спричинених бойовими
травмами та захворюваннями
магістральних судин

Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка

Черняк
Віктор
Анатолійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

75

2020.01/0247

Інструментарій
планування підземної інфраструктури
великих міст для
забезпечення мінімізації екологічних і
техногенних ризиків
урбаністичного
простору на основі
системної методології

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Панкратова
Наталія
Дмитрівна

76

2020.01/0222

Розробка нанокомпозитних полімерних біоматеріалів з
ефективною противірусною та антимікробною
дією
і
технології 3d друку
виробів з них

Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона

Юрженко
Максим
Володимирович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

1

2020.02/0094

Квантове
тунелювання коливальних
збуджень
в
те п л о п р о в і д н о с т і
кристалічних
та
аморфних матеріалів і композитів.

Ф і з и к о -те х н і ч н и й
інститут
низьких
температур
ім. Б.І. Вєркіна
НАН України

Кривчіков
Олександр
Іванович

2

2020.02/0118

Інтермедіати
фенілпропаноїдного
шляху як речовини
для
продовження
тривалості і якості
життя

ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет
імені
Василя Стефаника»

Байляк
Марія Михайлівна

3

2020.01/0543

Новітня SERS-наноплатформа для ефективного детектування біомолекул та
патогенів

Інститут
фізики
напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України

Джаган
Володимир
Миколайович

4

2020.02/0329

Розробка наскрізної
технології
прокатки-з’єднання алюмінієвих
армованих
композитів з підвищеною здатністю до
поглинання енергії
удару і вогнетривкістю

Національна Металургійна
Академія
України

Фролов
Ярослав
Вікторович

5

2020.02/0078

Монокристали нітриду галію GaN: отримання під високим
тиском,
структура,
властивості

Інститут надтвердих
матеріалів
ім. В.М. Бакуля

Туркевич
Володимир
Зіновійович

6

2020.02/0108

Розробка
нового
класу металокерамічних композитів із
порошків надтвердої
армованої кераміки
для екстремальних
умов експлуатації

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Лобода
Петро
Іванович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

7

2020.02/0195

Диференційний
контроль регуляторних мереж, залучених до підтримання
епітелійно-мезенхімної пластичності
аденокарциномних
клітин
молочної
залози

Інститут біохімії
ім. О.В. Палладіна

Дробот
Людмила
Борисівна

8

2020.02/0371

Металеві астероїди:
пошук батьківських
тіл залізних метеоритів, джерел позаземних ресурсів

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Бельська
Ірина
Миколаївна

9

2020.02/0111

Некласичні
та
гібридні
кореляції
квантових систем за
реалістичних умов

Інститут теоретичної
фізики ім. М. М. Боголюбова

Семенов
Андрій
Олександрович

10

2020.02/0171

Розробка наукових
засад комплексного
моніторингу
та
загроз
поширення
інвазивних
видів
риб річковою мережею і перехідними
водами України (на
основі
паразитарних, популяційних і
генетичних маркерів)

Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена

Куцоконь
Юлія
Костянтинівна

11

2020.02/0097

Дослідження
особливостей формування
сучасних
біоселективних
елементів на основі
наноматеріалів
різної природи для
електрохімічних
біосенсорів
та
сенсорних масивів із
заданими та керованими властивостями

Інститут молекулярної біології і генетики

Дзядевич
Сергій
Вікторович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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РІЧНИЙ
ЗВІТ

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

12

2020.02/0246

Розробка комбінованої терапії важких
K l e b s i e l l a
pneumoniae–асоційованих нозокоміальних інфекцій для
подолання
їхньої
антибіотикорезистентності

Інститут молекулярної біології і генетики

Мошинець
Олена
Володимирівна

13

2020.02/0264

Комплексна оцінка
радіаційної небезпеки об’єктів ядерної
спадщини
для
водних екосистем

Інститут гідробіології

Гудков
Дмитро
Ігорович

14

2020.02/0150

Електромагнітне
моделювання мікро
та нано лазерів з
резонансними
графеновими
елементами,
на
порозі стаціонарного випромінювання

Інститут радіофізики
та електроніки ім.
О.Я. Усикова

Зіненко
Тетяна
Леонідівна

15

2020.02/0026

Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування
в актуальних стохастичних моделях

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Мішура
Юлія
Степанівна

16

2020.02/0051

Топологічні
фази
матерії та збудження
в діраківських матеріалах,
джозефсонівських переходах
та магнетиках

Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова

Шарапов
Сергій
Геннадійович

17

2020.02/0196

Дослідження фізичних систем та ефектів
квантованості
простору на квантових комп’ютерах

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Ткачук
Володимир
Михайлович

18

2020.02/0062

Генерація і еволюція
первинних магнітних
полів

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Горбар
Едуард
Володимирович

2020

Установа

Науковий
керівник

№
п/п

(грантоотримувач)
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Установа

Науковий
керівник

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

19

2020.02/0293

Новітні та традиційні
ІЧ-прозорі кераміки
складної архітектури
для екстремальних
умов експлуатації

Інститут монокристалів НАН України

Явецький
Роман
Павлович

20

2020.02/0268

Термодинаміка
розплавів і фазові
перетворення
в
багатокомпонентних
системах перехідних
металів як наукова
основа
розробки
аморфних сплавів

Донбаська державна
машинобудівна
академія

Турчанін
Михайло
Анатолійович

21

2020.02/0090

Нанозахоплювачі –
новий підхід щодо
ефективного, неінвазивного та безпечного
біологічного
аналізу

Інститут
проблем
реєстрації інформації

Лапчук
Анатолій
Степанович

22

2020.02/0373

Інженерія кристалофосфорів для біомедичних застосувань,
енергоощадного
освітлення
та
безконтактної
термометрії

Національний
університет «Львівська політехніка»

Василечко
Леонід
Орестович

23

2020.02/0406

Магнітні індикатори
палеокліматичних
змін у відкладах
л е с о в о - ґ р у н то в о ї
формації України

Інститут геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН
України

Бахмутов
Володимир
Георгійович

24

2020.02/0257

Режим
фіксованої
твердотільної мішені
в експерименті LHCb
(CERN)
і
пошук
екстремальних
станів
матерії
в
зіткненнях
важких
ядер на Великому
Адронному Колайдері

Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова

Єнковскі
Ласло
Ласлович

(грантоотримувач)
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Установа

Науковий
керівник

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

25

2020.02/0035

Тіазолідинони
з
поліфармакологічними властивостями:
молекулярний
дизайн, синтез та
механізми дії протиракових,
протизапальних та протимікробних засобів

Львівський
національний медичний
університет
імені
Данила Галицького

Лесик
Роман
Богданович

26

2020.02/0160

Інститут надтвердих
матеріалів імені
В.М. Бакуля

Івахненко
Сергій
Олексійович

27

2020.02/0177

Розробка
нових
складів розчинників
вуглецю для вирощування монокристалів
алмазу
в
області термодинамічної стабільності з
контрольованим
вмістом
домішок
азоту і бору з метою
створення концепційних конструкцій
електронних приладів
Розробка комплексної технології отримання та використання субстратів на
основі органовмісних
відходів
і
природних сорбентів
для потреб біологічної рекультивації та
ремедіації техногенно
порушених
земель

Національний
університет «Львівська політехніка»

Мальований
Мирослав
Степанович

28

2020.02/0059

Просторові
межі
українського світу:
комплекс уявлень та
їхня реалізація в
ранньомодерній
Україні (XVI–XVIII ст.)

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Заяць
Андрій
Євгенович

(грантоотримувач)
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РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Установа

Науковий
керівник

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

29

2020.02/0130

Багатофункціональні
органічно-неорганічні
магнітоелектричні, фотовольтаїчні і сцинтиляційні
матеріали

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Капустяник
Володимир
Богданович

30

2020.02/0050

Дизайн та розробка
цеоліт- та нановуглець-вмісних каталізаторів із покращеним масоперенесенням для новітньої
енергетики на основі
водню та метанол

Інститут
фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Стрижак
Петро
Євгенович

31

2020.02/0270

Розробка методології
інтегральної
оцінки
біобезпеки
забруднення оточуючого середовища
пестицидами
для
цільових та нецільових організмів

Те р н о п і л ь с ь к и й
національний педагогічний університет
імені
Володимира
Гнатюка

Фальфушинська
Галина Іванівна

32

2020.02/0061

Новітні методи і
системи багатофункціональної
Мюллер-матричної поляризаційної
і
флуоресцентної
томографії мікро та
наноструктури
мереж біологічних
кристалів

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Ушенко
Юрій
Олександрович

33

2020.02/0303

Дослідження складності багаточастинкових стохастичних
систем

Інститут математики

Конаровський
Віталій
Васильович

(грантоотримувач)
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34

2020.02/0014

Асимптотичні
режими
збурених
випадкових блукань:
на межі сучасної та
класичної
теорії
ймовірностей.

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Іксанов
Олександр
Маратович

35

2020.02/0096

Оператори в нескінченновимірних
просторах: взаємозв'язок
геометрії,
алгебри і топології

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Кадець
Володимир
Михайлович

36

2020.02/0064

Фазово-структурна
та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих
сплавів
біомедичного
призначення
при
обробці висококонцентрованими
джерелами енергії
для
підвищення
довговічності штучних імплантів

Державний
вищий
навчальний заклад
«Приазовський
державний технічний університет»

Єфременко
Василь
Георгійович

37

2020.02/0052

Розробка наноматеріалів з керованою
редокс-активністю
та люмінесцентними
властивостями для
біомедичних застосувань

Інститут сцинтиляційних матеріалів

Єфімова
Світлана
Леонідівна

38

2020.02/0237

Якість життя та демографічні характеристики
населення
Наддніпрянської
України другої половини ХVІІІ – початку
ХХ ст.

Полтавський національний педагогічний
університет
імені В.Г. Короленка

Сердюк
Ігор
Олександрович

(грантоотримувач)
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39

2020.02/0015

Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних
збурень природного
і техногенного походження в системі
Земля-атмосфера-іоносфера.

Інститут космічних
досліджень
НАН
України та Державного
космічного
агентства України

Черемних
Олег
Костянтиновфич

40

2020.02/0317

Плямисті колоїди у
пористих середовищах:
теорія
та
комп'ютерне моделювання

Інститут
фізики
конденсованих
систем НАН України

Головко
Мирослав
Федорович

41

2020.02/0066

Дослідження властивостей та будови
деяких типів напівгруп, груп, неасоціативних
алгебр,
структур Лоде та
існування
сильно
неперервних стискаючих напівгруп на
вагових банахових
просторах

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

Курдаченко
Леонід
Андрійович

42

2020.02/0244

Вплив непротеїногених аналогів лейцину на лейцин-залежні сигнальні шляхи
mTORC1 у клітинах
людини

Інститут молекулярної біології і генетики

Тукало
Михайло
Арсентійович

43

2020.02/0408

Багатозонність електронних
станів:
фізика та застосування

Державна
наукова
установа «Київський
академічний університет»

Кордюк
Олександр
Анатолійович

44

2020.02/0074

Угруповання паразитів кісткових риб як
індикатори екологічних змін у морських
екосистемах Антарктики

Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена
НАН України

Кузьміна
Тетяна
Анатоліївна

(грантоотримувач)
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45

2020.02/0138

Електрокінетичні
явища в природних
нано/мікро-флюїдних та дисперсних
системах: характеризація,
обробка,
моделювання

Інститут біоколоїдної
хімії ім. Ф.Д. Овчаренка

Ковальчук
Володимир
Іванович

46

2020.02/0241

Еколінгвістичні
модуси дискурсивного простору України в європейському
полікультурному
континуумі

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Корольов
Ігор
Русланович

47

2020.02/0299

Транспортування
електронних/позитронних згустків при
високоградієнтному
прискоренні
електромагнітними
полями, що збуджуються у діелектричних структурах або
плазмі інтенсивними
електронними згустками та потужним
лазерним імпульсом

Національний науковий центр "Харківський
фізико
технічний інститут"

Сотніков
Геннадій
Васильович

48

2020.02/0053

Просторові кореляції та впорядковані
фази,
обумовлені
ефектами взаємодії
в
ультрахолодних
квантових газах

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

Сотніков
Андрій
Геннадійович

49

2020.02/0292

Методи
і
моделі
глибинного навчання для прикладних
задач супутникового
моніторинг

Інститут космічних
досліджень
НАН
України та Державного
Космічного
Агентства України

Куссуль
Наталія
Миколаївна

50

2020.02/0131

Центр дослідження
ролі нейтрофільних
позаклітинних
пасток у виникненні
тканинних патологій
in vivo

Львівський
національний медичний
університет
імені
Данила Галицького

Білий
Ростислав
Олександрович

(грантоотримувач)
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51

2020.02/0228

Виявлення та аналіз
кометної активності
в
позасонячних
планетних системах

Головна Асторономіча обсерваторія

Павленко
Яків
Володимирович

52

2020.02/0217

С в і тл о ге н е р у ю ч і
низькорозмірні
структури з поляризованою
люмінесценцією на основі
органічних і неорганічних матеріалів

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Карбовник
Іван
Дмитрович

53

2020.02/0024

Синтез низьковартісних
керамічних
мембран контрольованого дизайну для
мобільних MF/UF/NF
систем

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського "

Донцова
Тетяна
Анатоліївна

54

2020.02/0120

Аграризм:
селяноцентричний феномен
Української
революції 1917 – 1921
рр.

Черкаський
національний університет
імені Богдана Хмельницького

Корновенко
Сергій
Валерійович

55

2020.02/0136

Місто Белз в історичній картографії та на
інтерактивній мапі:
«Атлас українських
історичних міст. Т. 5:
Белз»

Львівське відділення
Інституту української
археографії
та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського
НАН України

Капраль
Мирон
Миколайович

56

2020.02/0022

Плазмонні гібридні
наносистеми
«метал-полімер-флюорофор» з
підсиленим оптичним відгуком для
фотоніки та біомедичних застосувань

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Єщенко
Олег
Анатолійович

57

2020.02/0183

Вивчення поліморфних
перетворень
молекулярних кристалів для потреб
фармацевтичної
промисловості

державна
наукова
установа
"науков о -те х н о л о г і ч н и й
комплекс "інститут
монокристалів"

Шишкіна
Світлана
Валентинівна

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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58

2020.02/0031

Дизайн, синтез і
активність похідних
каліксаренів
як
інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз та
інших ензимів

Інститут
хімії

органічної

Кальченко
Віталій
Іванович

59

2020.02/0245

Торговельно-економічна
політика
держави в умовах
гібридної війни

Київський
національний торговельно-економічний
університет

Мазаракі
Анатолій
Антонович

60

2020.02/0346

Астрофізичні Релятивістські Галактичні
Об'єкти
(АРГО):
життєвий
шлях
активних яде

Головна астрономічна обсерваторія

Берцик
Петер
Петерович

61

2020.02/0261

Розробка фізичних
основ
магнітної
наноелектроніки

Інститут магнетизму

Іванов
Борис
Олексійович

62

2020.02/0189

Міогенні механізми
м е х а н о ч у тл и в о с т і
сечового міхура в
нормі і при діабеті
2-го типу

Інститут фізіології ім.
О.О. Богомольця

Шуба
Ярослав
Михайлович

62

2020.02/0022

Плазмонні гібридні
наносистеми
«метал-полімер-флюорофор» з
підсиленим оптичним відгуком для
фотоніки та біомедичних застосувань

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Єщенко
Олег
Анатолійович

63

2020.02/0155

Найкраще
наближення поліномами з
обмеженнями і без
обмежень та системи
підпросторі

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Шевчук
Ігор
Олександрович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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64

2020.02/0327

Фундаментальні
аспекти створення
принципово нових
матеріалів з унікальними фізико-механічними та радіаційними властивостями
на базі концентрованих
багатокомпонентних сплавів

Національний науковий центр Харківський
фізико
технічний інститут

Воєводін
Віктор
Миколайович

65

2020.02/0165

Розвиток палеокріогенних процесів у
плейстоценовій
л е с о в о - ґ р у н то в і й
серії України: інженерно-геологічний,
ґрунтовий, кліматичний,
природоохоронний аспект

Львівський
національний університет
імені Івана Франка

Богуцький
Андрій
Боніфатійович

66

2020.02/0211

Експериментально-теоретичне
вивчення і прогнозування фотопружних
властивостей
кристалічних матеріалів для пристроїв
керування електромагнітним випромінюванням

Фізико - механічний
інститут імені
Г.В. Карпенка

Мицик
Богдан
Григорович

67

2020.02/0071

Нові функціональні
матеріали для вилучення і утилізації

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Домасевич
Костянтин
Валентинович

Інститут радіофізики
та електроніки
ім. О.Я. Усикова

Ямпольський
Валерій
Олександрович

СО2

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

68

2020.02/0149

Квантові явища при
взаємодії електромагнітних хвиль з
твердотільними
наноструктурами

Установа
(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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69

2020.02/0054

Ефекти
структурно-фазових
трансформацій з фрактальним
самовпорядкуванням нанокристалів
оксидів
ванадію

Інститут
фізики
напівпровідників ім.
В. Є. Лашкарьова

Кладько
Василь
Петрович

70

2020.02/0089

Складні
динамічні
системи в природничих науках: теорія,
математичне моделювання,
чисельні
методи та застосування до передових
технологій

Інститут математики
НАН України

Тимоха
Олександр
Миколайович

71

2020.02/0028

Встановлення
особливостей структурної
організації
комплексу елонгації
трансляції
eEF1B
людини

Інститут молекулярної біології і генетики

Негруцький
Борис
Сергійович

72

2020.02/0223

Персоналізовані
біоінженерні
скаффолди для остеохондральної регенерації,
отримані
методом адитивного
виробництва
з
покращеними
властивостями
поверхні

Сумський державний
університет

Погребняк
Олександр
Дмитрович

73

2020.02/0011

Подвійний бета-розпад атомних ядер

Інститут
ядерних
досліджень
НАН
України

Даневич
Федір
Анатолійович

74

2020.02/0147

Гл у т а м а т / ГА М К
сигналювання
в
двонаправленій
системі комунікації
кишечник - мозок:
фокус на шкідливий
вплив карбон-вмісних
наночастинок-забруднювачів
повітря

Інституту біохімії ім.
О.В. Палладіна НАН
України

Борисова
Тетяна
Олександрівна

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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75

2020.02/0369

Ліси минулого та
сучасності: систематика,
філогенія,
фауногенез
та
збереження різноманіття
перетинчастокрилих кома

Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена
НАН України

Варга
Олександр
Олександрович

76

2020.02/0048

Прямі та обернені
задачі
розповсюдження забруднень в
атмосферному і морському середовищі
та їх використання
для
ідентифікації
джерел забруднення

Інститут
проблем
математичних
машин і систем

Мадерич
Володимир
Станіславович

77

2020.02/0067

Комп'ютерний
дизайн,
синтез
і
те п л от р а н с п о рт н і
властивості кремнієвих
наноструктур
для енергоефективних застосувань

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Курилюк
Василь
Васильович

78

2020.02/0049

Фізико-механічні
макро, мікро та нано
механізми взаємодії
водню із низьколегованими сталями як
фундаментальний
чинник міцності та
працездатності
систем зберігання і
транспортування
водню

Фізико-механічний
інститут
ім. Г.В. Карпенка
НАН України

Дмитрах
Ігор
Миколайович

79

2020.02/0357

Розвиток
теплофізичних та конструктивно-технологічних
основ
підвищення
ефективності охолодження приймально-передавальних
модулів радіолокаційних станцій

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Ніколаєнко
Юрій
Єгорович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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80

2020.02/0390

Новітні (електро)хемілюмінесцентні
(біо)сенсорні платформи з лазерно-індукованими функціональними мікро- та
наноструктурами

Харківський національний університет
радіоелектроніки

Музика
Катерина
Миколаївна

81

2020.02/0103

Політика пам’яті та
історична свідомість
населення на окупованих Росією територіях України (ОРДЛО,
АР Крим, Севастополь)

Черкаський
національний університет
імені Богдана Хмельницького

Івангородський
Костянтин
Васильович

82

2020.02/0234

Модифікація поверхні твердого тіла під
дією
плазми
та
пучків заряджених
частинок

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Береснєв
Вячеслав
Мартинович

83

2020.02/0336

Нейропротекторна
дія вітаміну D3 за
глюкокортикоїд-індукованої
нейротоксичності

Інститут біохімії ім.
О.В. Палладіна

Шиманський
Ігор
Олександрович

84

2020.02/0265

Розробка методології безпечного та
масштабованого
застосування нестабільних діазоалканів
як реагентів для
органічного синтезу
з
використанням
проточних реакторів

Інститут органічної
хімії НАН України

Волочнюк
Дмитро
Михайлович

85

2020.02/0335

Нові
ефективні
цеолітні каталізатори
екологічно
безпечних процесів
перетворення
відновлювальної
сировини в цінні
органічні сполуки

Інститут
фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Щербань
Наталія
Дмитрівна

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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2020.02/0036

Розробка фізичних
засад акусто-керованої модифікації та
машинно-орієнтованої
характеризації
кремнієвих сонячних
елементів

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Оліх
Олег
Ярославович

87

2020.02/0238

Квадроцентрична
рекрусивна модель
детінізації економіки
України для зростання її макроекономічної стабільності

Сумський державний
університет

Люльов
Олексій
Валентинович

88

2020.02/0284

Ге о п р о с т о р о в і
моделі та інформаційні
технології
супутникового моніторингу
проблем
розумного міста

Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Шелестов
Андрій
Юрійович

89

2020.02/0231

Стохастичне
моделювання дорожньої
карти
гармонізації
вітчизняних та європейських стандартів
регулювання енергетичного ринку на
шляху переходу до
циркулярної
та
вуглецево-нейтральної економіки

Сумський державний
університет

Пімоненко
Тетяна
Володимирівна

90

2020.02/0073

Легка темна матерія і
динамічна
темна
енергія у Всесвіті

Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова

Штанов
Юрій
Володимирович

91

2020.02/0276

Вплив
розбудови
відновлюваної енергетики у степовій
зоні
України
на
герпетобіонтну
фауну

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Русін
Михайло
Юрійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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92

2020.02/0023

Поліфармакофорні
органічні сполуки на
основі пептидоміметиків та анельованих
бензодіазепині

Державна
наукова
установа
«Науков о -те х н о л о г і ч н и й
комплекс «Інститут
монокристалів»
НАН України

Чебанов
Валентин
Анатолійович

93

2020.02/0027

Низьковимірні
графеноподібні
дихалькогеніди
перехідних металів з
керованими полярними та електронними
властивостями
для новітніх застосувань у наноелектроніці та біомедицині

Інститут фізики
НАН України

Морозовська
Ганна
Миколаївна

94

2020.02/0352

Особливості взаємодії наночастинок з
вірусами та мікроорганізмами
різних
типів. Імплементація
до антивірусної та
антимікробної терапії

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Лозовський
Валерій
Зіновійович

95

2020.02/0033

Розробка наукових
основ
створення
нового
класу
надтвердих вакуумно-дугових наноперіодних композитних
покриттів з різним
типом міжшарових
границь на основі
нітридів перехідних
металів

Національний
технічний університет
"Харківський
політехнічний інститут"

Соболь
Олег
Валентинович

96

2020.02/0283

Нові високопластичні надміцні сталі
Fe-Mn-Al-C:
вплив
технологічних параметрів на формування їх структури та
фізико-хімічні
властивості

Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Шемет
Володимир
Жданович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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2020.02/0112

Дифракційні процеси і радіаційні сили в
обмежених
гідропружних системах

Інститут механіки ім.
С.П. Тимошенка
НАН України

Кубенко
Веніамін
Дмитрович

98

2020.02/0038

Одержання модифікованих низькомолекулярними органічними сполуками
бітумів із нафтових
залишків

Національний
університет «Львівська політехніка»

Братичак
Михайло
Миколайович

99

2020.02/0032

Керований
транспорт топологічних
збуджень в атомарних схемах для квантових сенсорів та
квантових
систем
обробки інформації

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Якименко
Олександр
Ілліч

100

2020.02/0060

Молекулярний
дизайн, створення,
in vitro та in vivo
скринінги нанокомплексів
природних
алкалоїдів із С60
фулереном
для
підвищення
ефективності
терапії
метастатичного раку

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Прилуцький
Юрій
Іванович

101

2020.02/0263

Ензими посттрансляційних модифікацій
білків мікротрубочок, в якості мішеней
для
інгібування
збудливості первинних ноціцептивних
нейронів периферійної нервової системи

Інститут
харчової
біотехнології
та
геноміки
НАН України

Карпов
Павло
Андрійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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2020.02/0191

Реґулювання розподілу атомів задля
функціоналізації
матеріалів на основі
гібридної
фази
Fe16N2-мартенситу,
альтернативних
постійним магнітам з
рідкісноземельних
інтерметалідів або
пермендюру

Інститут механіки ім.
С.П. Тимошенка
НАН України

Кубенко
Веніамін
Дмитрович

103

2020.02/0032

Керований
транспорт топологічних
збуджень в атомарних схемах для квантових сенсорів та
квантових
систем
обробки інформації

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Якименко
Олександр
Ілліч

104

2020.02/0367

Гібридні наносистеми для фотоімунотерапії в оптико-рентгенівському діапазоні енергій

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Ящук
Валерій
Миколайович

105

2020.02/0202

Розвиток підходів до
структурно-функціонального
дизайну
нових дискретних і
супрамолекулярних
комплексів лантаноїдів - перспективних
одноіонних магнетиків і люмінесцентних
матеріалів

Інститут
фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського

Павліщук
Віталій
Валентинович

106

2020.02/0296

Рівноважні та нерівноважні процеси в
інтегровних квантових моделях фізики
конденсованого
стану

Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова

Іоргов
Микола
Зіновійович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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107

2020.02/0337

Композиційні матеріали на основі кераміки для захисту від
електромагнітного
випромінювання

Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний інститут»

Ведь
Марина
Віталіївна

108

2020.02/0220

Моделі нерівноважних процесів в колоїдних системах

Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова

Лев Богдан Іванович

109

2020.02/0105

Латентні
карбени
для
органічного
синтезу

Інститут
хімії

Костюк
Олександр
Миколайович

110

2020.02/0380

Структурні перетворення та нерівноважні
електронні
процеси в широкозонних оксидах та їх
твердих розчинах

Ніжинський державний
університет
імені Миколи Гоголя

Мельничук
Олександр
Володимирович

111

2020.02/0247

Цілісність організму
ссавців як фактор
стійкості при водному та повітряному
способах життя (на
прикладі скелетних
ознак)

Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена

Гольдін
Павло
Євгенович

112

2020.02/0134

Розробка
новітніх
тонкоплівкових
матеріалів оптоелектроніки на основі
зв’язаних
гібридів
квантових точок і
двовимірних наноструктур

Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

Кондратенко

113

2020.02/0125

Підвищення ефективності термоакумулювальних
пристроїв для сонячної
енергетики
шляхом застосування нанофлюїдів і
капілярно-пористих
структур

Одеська національна
академія харчових
технологій

Желєзний
Віталій
Петрович

органічної

Науковий
керівник

Сергій
Вікторович
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2020.02/0215

Фінансові детермінанти забезпечення
економічного
зростання регіонів і
територіальних
громад на засадах
поведінкової економіки

Державн
установа
"Інститут регіональних досліджень імені
М.І.Долішнього НАН
України"

Возняк
Галина
Василівна

115

2020.02/0025

Симетрії в алгебраїчних та топологічних
структурах
на
нескінченновимірних
аналітичних
многовидах та їх
можливі застосування

ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет
імені
Василя Стефаника»

Загороднюк
Андрій
Васильович

116

2020.02/0057

Нові функціональні
матеріали, що використовують можливість
керування
фазовим
станом
речовин в граничному шарі

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Туров
Володимир
Всеволодович

117

2020.02/0141

Закономірності
впливу хронічного
іонізуючого випромінювання на референтні
організми
рослин і тварин в
екосистемах Чорнобильської
зони
відчуження

Національний
університет
біоресурсів і природокористування України

Левчук
Святослав
Євлогійович

118

2020.02/0063

Синтез та властивості нових комплексних протикорозійних пігментів для
лакофарбових
покриттів на основі
алюмосилікатних
наноконтейнерів

Установа
(грантоотримувач)

Фізико-механічний
інститут
ім.
Г.В.
Карпенка НАН України

Науковий
керівник

Корній
Сергій
Андрійович
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2020.02/0016

Індикатори на основі
похідних
хромону
для флуоресцентного
визначення
активності β-глюкозидаз

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна

Рошаль
Олександр
Давидович

120

2020.02/0137

Розробка «Концепції
запровадження
державної системи
контролю за залученням та ефективним використанням
міжнародної технічної допомоги в Україні на 2021-2025 рр.»

Сумський державний
університет

Гаруст
Юрій
Віталійович

121

2020.02/0122

Розроблення
концептуальних
засад для відновлення
ефективного
функціонування
застарілих вантажних вагонів

Державний університет інфраструктури та технологій

Фомін
Олексій
Вікторович

122

2020.02/0316

Вплив
стресових
чинників на синтез
білків з пріонними
властивостями
у
рослин

Інститут
клітинної
біології та генетичної інженерії

Рашидов
Намік
Мамед
Огли

123

2020.02/0404

Розробка інтелектуальних
технологій
оцінки епідемічної
ситуації для підтримки прийняття управлінських рішень у
сфері
біобезпеки
населення

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут"

Яковлев
Сергій
Всеволодович

124

2020.02/0309

Дизайн поліфункціональних наноструктурованих моно- та
біметалів з електрокаталітичними
й
антимікробними
властивостями

Національний
університет «Львівська політехніка»

Кунтий
Орест
Іванович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

Установа

125

2020.02/0115

Встановленя природи незвичних колективних властивостей
невпорядкованих
систем: Теорія та
першопринципне
моделювання

Інститут
фізики
конденсованих
систем НАН України

Брик
Тарас
Михайлович

126

2020.02/0091

Термомеханіка
анізотропних та інтелектуальних матеріалів із нитковими та
оболонковими
включеннями

Луцький національний
технічний
університет

Пастернак
Ярослав
Михайлович

127

2020.02/0313

Перспективні
напівпровідникові
наноматеріали для
потреб гнучкої електроніки:
синтез,
розробка
методів
друку та оптимізація
їх
структурних,
оптичних і фотоелектричних властивостей

Сумський Державний
Університет

Опанасюк
Анатолій
Сергійович

128

2020.02/0128

Оптимізація топології та підвищення
міцнісних характеристик багатошарових оболонок і твердих тіл при використанні
адитивних
технологій

Інститут
проблем
машинобудування
ім. А. М. Підгорного
НАН України

Аврамов
Костянтин
Віталійович

129

2020.02/0043

Асиметричні суперконденсатори
з
водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди
заліза і нікелю /
відновлений оксид
графену та мікропористого вуглецю

ДВНЗ
"Прикарпатський національний
університет
імені
Василя Стефаника"

Коцюбинський
Володимир
Олегович

(грантоотримувач)

Науковий
керівник
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ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

РІЧНИЙ
ЗВІТ

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

130

2020.02/0075

131

Установа
(грантоотримувач)

Науковий
керівник

Сайт-спрямований
мутагенез як інноваційний підхід для
дослідження механізмів виникнення та
подолання
резист е н т н о с т і
Mycobacterium
tuberculosis до антибіотиків

Інститут молекулярної біології і генетики

Ярмолюк
Сергій
Миколайович

2020.02/0310

Хмаро
орієнтовані
системи
відкритої
науки у навчанні і
професійному
розвитку вчителів

Інститут інформаційних
технологій
і
засобів навчання

Шишкіна
Марія
Павлівна

132

2020.02/0393

Розробка нанополімерних композитів
для
відновлення
основних механізмів
та корпусів водного і
наземного транспорту

Херсонська державна морська академія

Букетов
Андрій
Вікторович

133

2020.02/0332

Модуляція експресії
таргетних
генів
ядерних рецепторів,
що
активуються
п р о л і ф е р ато р а м и
пероксисом,
при
експериментальній
терапії
серцевої
недостатності

Інститут фізіології ім.
О.О. Богомольця НАН
України

Шиш
Анжела
Михайлівна

134

2020.02/0121

Аналітичні методи та
машинне навчання в
теорії керування і
прийнятті рішень за
умов конфлікту та
невизначеності

Інститут кібернетики
імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України

Норкін
Володимир
Іванович

2020
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ПРОЄКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ
У 2020 РОЦІ
конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

№
п/п

Реєстраційний
номер проєкту

Назва
проєкту

135

2020.02/0070

136

2020.02/0100

Установа
(грантоотримувач)

Науковий
керівник

Інтервальна гіпоксія
як нова стратегія
л і к у в а н н я /п р о ф і лактики
хвороби
Альцгеймера: молекулярні механізми та
терапевтична реалізація

Інститут фізіології ім.
О.О. Богомольця НАН
України

Серебровська
Тетяна
Вікторівна

Створення
нових
нанозимів як каталітичних
елементів
для
ензиматичних
наборів та хемо/біосенсорів

Інститут
клітини

Шишкіна
Марія
Павлівна

біології

137

2020.02/0041

Розробка експериментального зразка
носимого тонкоплівкового термоелектричного генератора
з наноструктурованими напівпровідниковими
шарами
p-CuI і n-ZnO на
тканевій і полімерній гнучких основах

Національний
технічний університет Харківський політехнічний інститут

138

2020.02/0119

Наукові основи створення оксидних та
вуглецевих
наноструктур в умовах
плазмового середовища

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»

Баранов
Олег
Олегович

139

2020.02/0301

Розроблення нових
функціональних
матеріалів
для
потреб
водневої
енергетики

Фізико-механічний
інститут
ім.
Г.В.
Карпенка НАН України

Завалій
Ігор
Юліянович

140

2020.02/0360

альтернативна енергетика в україні:
шляхи
системного
законодавчого
стимулювання

Національний
університет "Одеська
юридична академія"

Харитонова
Тетяна
Євгенівна

Клочко
Наталя
Петрівна
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ЕКСПЕРТИ 2020
ВЛАСНА БАЗА ЕКСПЕРТІВ НФДУ

4 649

ЕКСПЕРТІВ ЗАРЕЄСТРОВАНІ У СИСТЕМІ, З НИХ:

1 217

Біологічні науки –

ЕКСПЕРТІВ

2 114

Технічні науки –

ЕКСПЕРТІВ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

1 429

Соціальні науки –

ЕКСПЕРТІВ
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ЕКСПЕРТИ 2020
Конкурс
«Наука для безпеки людини та суспільства»
Іноземні експерти, які провели оцінювання проєктів за конкурсами
Національного фонду досліджень України у 2020 році

Велика Британія

12
Німеччина

13

Польща

10

Італія, Франція

6 - Швеція
5 - Португалія
4 - Мальта
3 - Індія, Литва, Словаччина,

8

20

Туреччина, Хорватія

2 - Австрія, Білорусь, Гонг Конг,
Канада, Румунія, Японія

1

США

- Австралія, Бельгія, Боснія і Герцеговина,
Греція, Грузія, Естонія, Єгипет, Ізраїль,
Казахстан, Мексика, Нідерланди, Швейцарія

Конкурс
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених»
Іноземні експерти, які провели оцінювання проєктів за конкурсами
Національного фонду досліджень України у 2020 році

Франція, Італія

12
Польща

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

17

Німеччина

Велика Британія, США

11

Нідерланди

6

18

3

- Австралія, Грузія, Швеція,
Чехія, Португалія, Мальта, Литва

2 - Бельгія, Естонія, Ізраїль,
Казахстан, Японія

1

- Швейцарія, Хорватія,
Угорщина, Туреччина, Тайвань,
Словаччина, ПАР, Норвегія,
Мексика, Іспанія, Індія, Єгипет,
Данія, Греція, Гонг Конг,
Боснія і Герцеговина, Білорусь,
Австрія
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки

№

1.1.

1.2.

Найменування
видатків

Наукова і науково-технічна
експертиза грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок за
конкурсами,
проведеними
НФДУ
Грантова підтримка проєктів з
виконання наукових досліджень і розробок за конкурсами, проведеними НФДУ

УСЬОГО

Бюджетні призначення
відповідно до кошторису
на відповідний період,
тис. грн

3 100,0

Касові видатки,
тис. грн

1 615,0

271 700,0

229 510,8

274 800,0

231 125,8

* Повернуто грантоотримувачами 25 790,68 тис. грн

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Забезпечення діяльності Фонду
№

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Найменування
видатків

Бюджетні призначення
відповідно до кошторису
на відповідний період,
тис. грн

Касові видатки,
тис. грн

1.

Заробітна плата

18 241,7

15 410,6

2.

Нарахування на оплату праці

4 013,2

3 242,0

3.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

542,8

506,6

4.

Оплата послуг (крім комунальних)

868,0

766,9

Послуги зі страхування приміщень

6,5

Послуги з доступу до комп’ютерної програми Інформаційно-правова система «Ліга
Закон»

28,7

Послуги з встановлення та
надання доступу до електронного видання «Кадровик»

4,0

Послуги з встановлення та
оновлення
комп’ютерної
програми для бухгалтерського
обслуговування IS-Pro

101,6

Послуги з доступу до продуктів Microsoft

71,0

Телекомунікаційні послуги

17,7

Послуги з веб-хостингу та
реєстрації доменного імені

3,0

Послуги перевезення

10,5

Послуги із заправки та відновлення картриджів

7,0

Послуги навчання

4,0

Послуги з оцінки нерухомого
майна

4,0

Експлуатаційні витрати орендованих приміщень

193,2

Послуги прибирання

22,8

Дизайнерські послуги

21,0

Побудова
структурованої
кабельної системи

174,9

Придбання
ліцензійних
програмних продуктів

97,0
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Забезпечення діяльності Фонду
№

Найменування
видатків

5.

Видатки на відрядження, з
них:

Бюджетні призначення
відповідно до кошторису
на відповідний період,
тис. грн
352,2

Відшкодування
витрат
на
відрядження членів наукової
ради Фонду та членів комісії
конкурсу

6.

22,7
22,7

454,0

127,7

259,2

65,7

7,0

5,2

180,0

53,0

Оплата інших електроносіїв та
інших комунальних послуг

7,8

3,8

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), з них:

1 200,0

1 199,2

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв, з них:
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання
водовідведення

та

Оплата електроенергії

7.

Касові видатки,
тис. грн

Створення
програмного
забезпечення
«Конкурс
проектів НФДУ»

199,0

Придбання моноблоків, принтерів, мережевого обладнання, ДБЖ

772,9

Придбання меблів

55,3
14,0

Придбання кондиціонеру
Придбання серверного обладнання

УСЬОГО

158,0
25 671,9

21 275,7

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020
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ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Оновлено структуру дирекції НФДУ
Передумови
Нерівномірний розподіл проєктів-переможців між відділами управління
забезпечення грантової підтримки:
Відділ грантової підтримки досліджень з
природничих і технічних наук, математики
та інформатики – 128 проєктів.
Відділ грантової підтримки досліджень з
біології, медицини і аграрних наук – 53
проєкти.

Відсутність окремого структурного
підрозділу у складі дирекції НФДУ, який
би здійснював супровід проєктів з
фінансових питань та надавав би
підтримку та допомогу, пов’язану із
забезпеченням фінансування проєктів,
зокрема з перевіркою документів
фінансового характеру (кошторисів
витрат проєктів та розрахунків до них),
які подаються грантоотримувачами.

Відділ грантової підтримки досліджень з
соціальних та гуманітарних наук – 34 проєкти.

Ключові зміни у структурі дирекції НФДУ
Реорганізація управління забезпечення грантової підтримки
та фінансового управління:
Стара структура управління
Відділ грантової підтримки досліджень
з природничих і технічних наук, математики та інформатики

Оновлена структура управління
Відділ
грантового забезпечення у
сфері технічних і природничих наук,
математики та IT
(кількість працівників збільшено з 9 до
10 осіб)

Відділ грантової підтримки досліджень
з біології, медицини і аграрних наук

Відділ грантового забезпечення у
сфері біології, охорони здоров’я та
біоресурсів
(кількість працівників 8 осіб)

Відділ грантової підтримки досліджень
з соціальних та гуманітарних наук

Відділ грантового забезпечення у
сфері соціально-гуманітарних наук та
людського потенціалу
(кількість працівників зменшено з 7 до
6 осіб)

РІЧНИЙ
ЗВІТ

Сектор індивідуальних грантів та інших
напрямів грантової підтримки
Відділ фінансування грантових проєктів

2020

Фінансове управління:
- відділ бухгалтерського обліку та
звітності;
- відділ планово-фінансової роботи

Відділ
роботи

бухгалтерсько-кошторисної

56

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Виконавчий директор

Перший заступник
виконавчого директора
з питань грантової підтримки

Відділ фінансування
грантових проєктів

Відділ контролю за
реалізацією грантових
проєктів

Управління грантового
забезпечення

Відділ грантового
забезпечення у сфері
технічних і природничих наук,
математики та IT

Відділ грантового
забезпечення у сфері
біології, охорони здоров’я
та біоресурсів

Відділ бухгалтерськокошторисної роботи

Відділ правового
забезпечення

Відділ комунікацій
та міжнародного
співробітництва

Сектор організаційного
забезпечення

Заступник виконавчого
директора з загальних
питань

Відділ закупівель та
господарського
забезпечення

Відділ інформаційного
забезпечення

Сектор діловодства
та архівного зберігання

Сектор внутрішнього аудиту

Сектор кадрового
забезпечення

Відділ грантового
забезпечення у сфері
соціально-гуманітарних наук
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Проведено онлайн-зустрічі:

Алікс де Ґассар

Аташе з питань університетського та наукового співробітництва Посольства Франції в Україні

Сергій Барсук

Директор асоційованої міжнародної лабораторії LIA
IDEATE

Максим Титов

Заступник директора лабораторії LIA IDEATE, представник Комісаріату атомної енергії Франції

Раді Домусчієв

Радник з питань освіти Посольства Болгарії в Україні

Збіґнєв Блоцький

Директор
Польща)

Юстина Возняковська

Керівниця міжнародного департаменту Національного центру науки (Краків, Польща)

Aґнєшка Ратайчак

Національного

центру

науки

(Краків,

Директорка департаменту міжнародного співробітництва Національного центру розвитку та досліджень
(Варшава, Республіка Польща)

Цезарій Блащик

Начальник відділу Національного центру розвитку та
досліджень (Варшава, Республіка Польща)

Ян Осінський

Головний спеціалістом Національного центру розвитку та досліджень (Варшава, Республіка Польща)

Тетяна Філевська

Креативна директорка Українського інституту

Ірина Прокоф’єва

Програмна директорка Українського інституту

Світлана Шитікова

Координаторка
проєкту
Європейського
Союзу
«Мережа національних офісів програми Еразмус+ та
національних команд експертів з реформування
вищої освіти»

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Підписано меморандум
про співробітництво з Німецьким
дослідницьким товариством.

Проведено вебінар
за сприяння Національного центру розвитку
та досліджень (Варшава, Польща)

Розіслано листи
до іноземних дипломатичних представництв в Україні
про наміри співробітництва з іноземними
науково-дослідними організаціями - 3
(Фінляндія, Австрія, Болгарія)

Розіслано листи
про наміри співробітництва НФДУ з іноземними
науково-дослідними організаціями - 8
(Представництво Польської академії наук у Києві,
Національний центр розвитку та досліджень
(Варшава, Республіка Польща),
Національний центр науки (Краків, Польща),
Австрійський науковий фонд,
Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень,
Японське наукове товариство, Європейська наукова рада,
Естонська наукова рада, Академія Фінляндії)

Підготовлено проєктну пропозицію щодо
участі НФДУ в програмі “Twinning”
інструмент інституціональної розбудови ЄС,

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

у рамках якого здійснюється співпраця та обмін досвідом
між державними органами України та аналогічними
державними інституціями держав - членів ЄС з питань
державного управління та адаптації національного
законодавства до стандартів ЄС для досягнення
обов’язкових результатів)
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КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Напрям «зовнішня комунікація»:
Проведено ребрединг НФДУ
Було проведено стратегічну сесію з брифуванням дизайнера.
У результаті оновлено логотип, кольори та
корпоративний стиль НФДУ загалом та створено новий брендбук Фонду.

Ребрендинг вебсайту
Для ефективної інформаційної та комунікаційної діяльності
розроблені макети майбутнього оновленого вебсайту.

Команда комунікаціників почала роботу
над комунікаційною стратегією, вибудовуванням позиціонування,
формуванням тональності бренду (tone of voice).

Іміджевий ребрендинг соціальних мереж
Відповідно до нового брендбуку відбувся ребрендинг віжуалів
у соціальній мережі Фейсбук.

Органічне зростання дописувачів
у соціальній мережі Фейсбук з 414 до 975 людей.

Збільшення постійний відвідувачів сайту
до 27,1%, середня тривалість сеансу на сайті 4 хвилини,
у середньому користувач переглядає 3-4 сторінки за один сеанс на сайті.
Показник виходів з сайту знизився до 38%.

Проведено опитування грантоотримувачів та експертів НФДУ
для покращення роботи системи в період проведення
наступних конкурсів та загальної роботи Фонду.

Розроблено PR стратегію
Створена база ЗМІ для інформаційних розсилок НФДУ.
Наявні домовленості зі ЗМІ як з майданчиками для
інформаційних приводів НФДУ.

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

Напрям «внутрішня комунікація»:
Створена скринька nrfu events
(оголошення щодо активностей поза офісом+розсилка
інформації про проведення вебінарів, матеріалів
після конференцій та вебінарів)
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ПІДСУМКИ 2020

НАЛАГОДЖЕНА
ПОВНОЦІННА
РОБОТА НФДУ

РОЗРОБЛЕНІ ТА АПРОБОВАНІ
ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСІВ НФДУ

ІНІЦІЙОВАНО МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО З ФОНДАМИ
ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЄС,
ПРЕДСТАВНИКАМИ ДИПЛОМАТИЧНИХ
МІСІЙ В УКРАЇНІ

РІЧНИЙ
ЗВІТ
2020

ОПТИМІЗОВАНО ОРГАНІЗАЦІЙНУ
СТРУКТУРУ ДИРЕКЦІЇ НФДУ,
ЩО СПРЯМОВАНО НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НФДУ
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НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: м.Київ, 01001, вул. Б. Грінченка
+38044 298 16 28
+38044 298 16 29
nrfu@nrfu.org.ua

