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Національний фонд досліджень України (далі – НФДУ/Фонд) створено з метою розвит-
ку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового наукового 
співтовариства, розбудови дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню 
науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої осві-
ти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг. 

Основний вектор діяльності НФДУ в 2021 році було спрямовано на грантову підтримку:
• фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспіль-

них та гуманітарних наук;
• прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розро-

бок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Протягом звітного року Фондом було організовано і проведено один конкурс на гран-
тову підтримку наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвит-
ку України”. Метою цього конкурсу було визначено фінансування найкращих наукових 
проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспіль-
ства в Україні. Після проведення експертизи проєктів, відповідно до рейтингового 
списку, отримали визнання (перемогли) 57 проєктів (21% від поданих на експертизу і 
13,2% від загальної кількості поданих на конкурс проєктів) – Додаток А. Серед перемож-
ців: ЗВО – 27 проєктів, наукові заклади НАН – 29 проєктів та один приватний заклад ви-
щої освіти. Серед закладів-переможців: Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка (4 проєкти), Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (4 проєкти), 
Сумський державний університет (4 проєкти), Національний університет «Львівська по-
літехніка» (3 проєкти), Львівський національний університет імені Івана Франка (3 про-
єкти), Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (2 проєкти), ДУ «Інститут 
харчової біотехнології та геноміки НАН України» (2 проєкти), Державна наукова уста-
нова «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» (2 проєкти), Інститут 
фізіології ім. О. О. Богомольця (2 проєкти), Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна (2 проєкти). Всього серед переможців 39 закладів вищої освіти та науки.

На підставі рішень наукової ради Фонду у 2021 році були укладені договори на вико-
нання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки з 208 гранто-
отримувачами, а саме з переможцями за результатами двох конкурсів НФДУ, проведе-
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ними у 2020 році (72 проєкти по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства», 
та 136 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених») та 
з 6 переможцями за результатами спільного конкурсу Ф 81 науково-дослідних проєктів 
Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД, Україна) та Німецького до-
слідницького співтовариства (Deutsche Forschung gemeinschaft, DFG, ФРН)» за пріори-
тетними напрямами «Фізика» та «Математика» – Додаток Б, В-Д.

Загальна сума фінансування за укладеними договорами по проєктах у 2021 році склала 
660 804,8 тис. грн., при цьому за конкурсом «Наука для безпеки людини і суспільства» – 
245 645,5 тис. грн., за конкурсом «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» 
– 411 465,7 тис. грн., за спільним конкурсом ДФФД та DFG – 3 693,6 тис. грн. Порівняно із 
2020 роком загальна сума укладених договорів по проєктах у 2021 році збільшилась на 
405 503,4 тис. грн. 

Наукові установи у 2021 році отримали фінансування 116 проєктів на загальну суму 402 
852,4 тис. грн. (41 проєкт за конкурсом «Наука для безпеки людини і суспільства» на 
суму 165 941,8 тис. грн., 71 проєкт за конкурсом «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 234 642,9 тис. грн. та 4 проєкти за спільним конкурсом ДФФД 
та DFG на суму 2 267,7 тис. грн.). 

Заклади вищої освіти у 2021 році отримали фінансування по 97 проєктах на загальну 
суму 256 964,3 тис. грн. (31 проєкт по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспіль-
ства» на суму 79 703,7 тис. грн., 64 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провід-
них та молодих учених» на суму 175 834,8 тис. грн. та 2 проєкти по спільному конкурсу 
ДФФД та DFG на суму 1 425,8 тис. грн.)

Інші установи у 2021 році отримали фінансування по 1 проєкту по конкурсу «Підтримка 
досліджень провідних та молодих учених» на суму 988,1 тис. грн.

Представники НФДУ протягом звітного періоду брали активну участь в процесі удоско-
налення законодавства України, що визначає нормативно-правові засади його функ-
ціонування. У зв’язку з прийняттям 3 вересня 2020 року Закону України № 870-IX «Про 
внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо 
уточнення деяких положень» Національним фондом досліджень України розроблено 
та надіслано до Міністерства освіти і науки України для внесення в установленому по-
рядку до Кабінету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 і від 
4 грудня 2019 р. № 1007» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність».

Працівники Фонду брали активну участь у громадському обговоренні проєкту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» щодо Національного фонду досліджень України, розробленого Міністерством 
освіти і науки України, за результатами обговорення якого зауваження та пропозиції 
Національного фонду досліджень України надіслано до Міністерства освіти і науки 
України. Також, було прийнято участь у громадському обговоренні проєкту Орієнтов-
ного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з гро-
мадськістю на 2022 рік, за результатами обговорення якого пропозиції НФДУ надіслано 
до Міністерства освіти і науки України.

У рамках підготовки до участі у комітетських слуханнях Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Перший рік грантового фінансуван-
ня Національного фонду досліджень України: проблеми і перспективи», яке відбулось 
24.06.2021 р., Фондом підготовлено пропозиції до інформаційно-аналітичних матеріа-
лів з питання комітетських слухань щодо діяльності НФДУ з метою врегулювання пи-
тань щодо визначення:

• особливого статусу Національного фонду досліджень України;
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• головного розпорядника бюджетних коштів;
• міжнародного співробітництва;
• оплати та встановлення норм оплати праці іноземних науковців та визнаних укра-

їнських вчених, як експертів, а також членів комісії конкурсів Національного фонду 
досліджень України;

• порядку проведення конкурсів за іншими напрямами (окрім виконання наукових 
досліджень і розробок);

• проведення білатеральних/мультилатеральних конкурсів;
• територіального розміщення Фонду на постійній основі;
• методичних засад формування кошторисів витрат за рахунок грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України;
• збільшення граничної чисельності працівників Національного фонду досліджень 

України;
• визначення термінів деяких процедур проведення конкурсів.

На виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інно-
вацій (далі – Комітет) до протоколу № 76 від 08.09.2021 р. «Про затвердження Рекомен-
дацій слухань у Комітеті на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним 
фондом досліджень України: проблеми і перспективи» та на виконання пункту 3 Ре-
комендацій слухань у Комітеті на тему: «Перший рік грантового фінансування Націо-
нальним фондом досліджень України: проблеми і перспективи» (24 червня 2021 року) 
Фондом проведено таку роботу:

• розроблено зміни до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним 
фондом досліджень України проєктів з виконання наукових досліджень і розро-
бок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2019 р. № 
1170, які погоджено наглядовою радою Національного фонду досліджень України 
та Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів 
з виконання наукових досліджень і розробок» направлено до Міністерства осві-
ти і науки України для погодження зацікавленими органами відповідно до регла-
ментних вимог та подання на затвердження Кабінету Міністрів України (лист від 
10.11.2021 р. № 1-1/553);

• розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень 
України» та направлено до Міністерства освіти і науки України для погодження за-
цікавленими органами відповідно до регламентних вимог та подання на затвер-
дження Кабінету Міністрів України (лист від 22.10.2021 р. № 1-5/526);

• розроблено та направлено до наглядової ради Національного фонду досліджень 
України пропозиції до проєктів документів щодо внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд дослі-
джень України» (лист від 19.10.2021 р. № 1-5/516).

Станом на 31 грудня 2021 року дирекцією НФДУ опрацьовано 892 вхідні листи (із яких 
229 не потребували відповіді), в тому числі 765 листів від грантоотримувачів, 228 з яких 
було винесено на розгляд наукової ради. Окрім того, підготовлено та надіслано 663 
вихідних листів, видано 79 наказів з основної діяльності та 10 наказів з адміністратив-
но-господарської діяльності.

Одним із досягнень міжнародного співробітництва 2021 року було включення НФДУ до 
«Crossref Funder Registry», що значно спрощує механізм забезпечення наявності поси-
лання на підтримку проєкту НФДУ в наукових публікаціях, які містять інформацію про 
результати досліджень, виконаних за грантової підтримки Фонду. 
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Протягом року була проведена низка як онлайн, так і офлайн зустрічей. Серед учасни-
ків таких спільних зустрічей були представники дипломатичних місій (як іноземних, так 
і посольств України в інших країнах), міжнародних науково-дослідницьких організацій 
(Японське товариство сприяння науці, Німецьке науково-дослідницьке співтовариство, 
Швейцарський національний Фонд, Естонська наукова рада, Національний центр до-
сліджень і розвитку у (Польща), Рада Туреччини з науково-технічних досліджень та ін.), 
академій наук (Польська академія наук, національна академія наук Азербайджану), ці-
лями таких зустрічей були:

• обговорення можливостей налагодження та розвитку наукової співпраці між уста-
новами;

• залучення іноземних учених до експертизи проєктів із виконання наукових дослі-
джень і розробок;

• проведення спільних навчальних семінарів для співробітників НФДУ;
• проведення білатеральних конкурсів. 

У 2021 році підготовлено підписання договору із United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) щодо реалізації проєкту «Низьковуглецева економіка України для 
запобігання зміні клімату: сприяння інвестиціям для розширення масштабів іннова-
ційних екологічно чистих рішень для низьковуглецевої економіки та кліматичних за-
ходів».

Підготовлено драфт-версії меморандумів про взаєморозуміння з Посольством Франції 
в Україні, Фондом фінансування науки та підтримки інновацій Республіки Узбекистан, 
Японським товариством сприяння науці.

Керівництво НФДУ протягом року брало активну участь в міжнародних науково-кому-
нікативних заходах:

• Спільна українсько-німецька комісія з питань науки та технологій (26.03.2021 р., 
Київ, онлайн);

• Глобальний інноваційний саміт #GIS2021 (18.05.2021 р., Ґрац, Австрія, онлайн);
• 2021 European Regional Meeting GRC (21.10 - 21.10.2021 р., Мадрид, Іспанія, онлайн);
• International Week of Innovative Ideas InnoWeek.Uz-2021(22.11. –21.11.2021 р., Ташкент, 

Республіка Узбекистан);
• Horizon Europe Launch Day (03.12.2021 р., Київ).
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1.1 РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
Протягом звітного року Національним фондом досліджень України проводилась робо-
та відповідно до завдань Стратегії розвитку НФДУ на 2021 – 2023 роки.

На виконання цієї Стратегії та плану роботи Фонду на 2021 рік проводились органі-
заційно-кадрові заходи, а саме: комплектування НФДУ кадрами; документального 
оформлення працевлаштування; здійснення аналітичної та організаційної роботи з 
кадрового менеджменту (призначення, звільнення, надання відпусток, відрядження); 
підвищення кваліфікації та розвиток персоналу. 

Здійснювалась розробка локальних нормативних актів, які регулюють діяльність Фон-
ду. Зокрема, сектором кадрового забезпечення розроблено Положення про уповнова-
жену особу з питань запобігання та виявлення корупції НФДУ, Положення про відзнаки 
НФДУ.

Здійснювалось організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персо-
налом. Зокрема підготовлено:

• 26 листів (загальна кількість) до Міністерства охорони здоров’я України, департа-
ментів Київської міської державної адміністрації, територіальних центрів комплек-
тування та соціальної підтримки;

• 20 протоколів засідання комісії із соціального страхування та 2 протоколи зборів 
трудового колективу.

Крім того надавались усні роз’яснення щодо застосування норм Кодексу законів про 
працю України, Закону України "Про відпустки" та з інших кадрових питань.

За звітний період сектором кадрового забезпечення НФДУ підготовлено 265 наказів з 
кадрових питань тривалого строку зберігання та 131 наказ з кадрових питань тимчасо-
вого строку зберігання, а саме (рис. 1.1):

• про призначення – 34:
• про звільнення – 30;

ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 
УСТАНОВИ

РОЗДІЛ 1 
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Накази дирекції НФДУ з кадрових питань за період 
січень - листопад 2021 року

• про переведення – 12;
• про матеріальне заохочення – 41;
• про виплати матеріальних допомог – 67;
• про встановлення дистанційного режиму роботи, тимчасове виконання обов’язків, 

продовження випробувального терміну, перенесення відпусток – 78;
• про відпустки – 126;
• про відрядження – 8.

НАКАЗИ ДИРЕКЦІЇ НФДУ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ 
за період січень - листопад 2021 року

Рис. 1.1 – Накази дирекції НФДУ з питань розвитку персоналу за січень – листопад 2021 року

З метою реалізації державної політики з питань управління персоналом здійснювався 
добір персоналу та комплектування кадрами, здатними на компетентне і відповідальне 
виконання посадових обов’язків. Вакантні посади заміщуються з урахуванням фахової 
кваліфікації, досвіду роботи та організаторських здібностей претендентів.

У звітному періоді діяльність Фонду забезпечували 50 осіб (на початок року – 47, на 
31.12.2021 р. – 50 осіб), де 48 – основні працівники, 2 – працівниці перебувають у відпуст-
ці у зв’язку з вагітністю та пологами, 2 – працюють за сумісництвом. Крім того, 1 праців-
ниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Адміністративно-управлінський персонал Фонду складається з 18 керівників структур-
них підрозділів, 1 заступника керівника структурного підрозділу та 31 спеціаліста.

Водночас, в НФДУ з науковими ступенями і вченими званнями працює 7 осіб, у тому 
числі 2 доктори наук, 5 кандидати наук, 1 професор, 3 доценти. 
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Протягом звітного року проводилась робота щодо заохочення працівників такими на-
городами:

• подякою Прем’єр-міністра України – 3 особи;
• подякою Київського міського Голови – 6 осіб.

Протягом року проводилася робота з навчання та підвищення кваліфікації працівників 
дирекції НФДУ, а саме (табл. 1.1):

• навчання з питань ведення реєстраційно-облікової документації науково-дослід-
них тем і розробок – 25 осіб;

• підвищення кваліфікації уповноваженої особи з організації та проведення закупі-
вель – 1 особа;

• підвищення кваліфікації за програмою "ІТ-Право – поглиблений курс" – 2 особи;
• інформаційно-консультаційні послуги за напрямами: введення до управління про-

єктами – 25 осіб, управління проєктами – 1 особа.

№

з/п
Назва навчання/підвищення кваліфікації Кількість осіб

1. Навчання з питань ведення реєстраційно-облікової 
документації науково-дослідних тем і розробок

25

2. Підвищення кваліфікації уповноваженої особи з організації 
та проведення закупівель

1

3. Підвищення кваліфікації за програмою "ІТ-Право – 
поглиблений курс"

2

4. інформаційно-консультаційні послуги за напрямами: 
введення управління проєктами

25

5. Управління проєктами 1

ТАБЛИЦЯ 1.1  
Робота з навчання та підвищення кваліфікації працівників 

дирекції НФДУ у 2021 році

1.2 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПУБЛІЧНІ 
ЗАКУПІВЛІ 

Впродовж звітного 2021 року робота у сфері матеріально-технічного забезпечення 
НФДУ була спрямована у цілому на розвиток та збереження в належному стані існую-
чого майна та інфраструктури. Матеріально-технічне забезпечення діяльності спрямо-
вувалось на організацію та виконання основних завдань, створення для працівників 
Фонду належних умов праці, а також реалізації інших функцій Фонду. 

Зокрема, з початку 2021 року Фонд, відповідно до чинного законодавства, організував 
та провів 82 публічні закупівлі за державні кошти послуг та товарів на загальну суму 6 
668,3 тис. грн., із них:

• основні засоби – 2 072,9 тис. грн.;
• малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 128,7 тис. грн.;
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Процедура закупівлі Заплановано Оголошено та проведено

Відкриті торги 9 9

Переговорна процедура 2 2

Спрощені/допорогові 
закупівлі

11 11

Без використання 
електронної системи

63 60

Всього: 85 82
(три закупівлі відмінено в зв’язку з відсутністю 
подальшої потреби в закупівлі)

ТАБЛИЦЯ 1.2  
Тендерні процедури, проведені НФДУ в 2021 році

• програмне забезпечення – 1 950,0 тис. грн.;
• малоцінні швидкозношувані матеріали – 276,3 тис. грн.;
• послуги – 2 240,4 тис. грн.

Списано основних засобів протягом 2021 року на суму – 65,5 тис. грн. 

Крім того, протягом 2021 року, відповідно до вимог чинного законодавства України, 
Фондом було заплановано 85 (проведено 82) закупівель різних товарів та послуг.

Зокрема, 2021 році уповноваженою особою з організації та проведення закупівель 
Фонду було оголошено та проведено такі закупівлі (табл. 1.2).

Для забезпечення працівників Фонду необхідним обладнанням було придбано 
комп’ютерне обладнання (12 ноутбуків, 15 моноблоків, 8 багатофункціональних при-
строїв та 1 сервер) та офісні меблі.

На початку 2021 р. завершено переїзд окремих структурних підрозділів дирекції Фонду 
та їх облаштування за адресою Б. Грінченка,1.

1.3 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За загальним фондом державного бюджету в Фонді було затверджено кошторис дохо-
дів та витрат на суму 732 814,6 тис. грн., з них за програмою: 

• КПКВ 2201300 “Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, гранто-
ва підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) роз-
робок” – 732 814,6 тис. грн.

Фактичні надходження за загальним фондом державного бюджету Національному 
фонду досліджень України в 2021 році склали 732 814,6 тис. грн. із них 694 712,2 тис. грн 
на фінансування грантових досліджень і розробок та 38 102, 4 тис. грн. на фінансове 
забезпечення діяльності НФДУ (100% до плану, табл. 1.3). 
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Протягом 2021 року рішенням наукової ради було припинено фінансування 2 грантових 
проєктів на загальну суму 1 830,1 тис. грн. Також було призупинено фінансування 2 про-
єктів на загальну суму 7 303,5 тис. грн. до вирішення питання зміни організаційно-пра-
вової форми грантоотримувачів. За результатами виконання першого етапу реаліза-
ції проєктів науковою радою було прийнято рішення про припинення фінансування 
8 грантових проєктів, сума фінансування за якими у другому етапі реалізації проєктів 
у 2021 році передбачалась у розмірі 7 437,6 тис. грн. У ході укладення договорів про 
виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки з гранто-
отримувачами за конкурсами НФДУ та переможцями спільного конкурсу ДФФД та DFG, 
а також в результаті звітування за першим етапом реалізації проєктів із виконання на-
укових досліджень і розробок у 2021 році утворилась економія бюджетних асигнувань 
загального фонду державного бюджету у розмірі 35 885 ,2 тис. грн., тому з метою ефек-
тивного використання коштів та недопущення зростання обсягів нерозподілених бю-
джетних асигнувань НФДУ ініціював внесення відповідних змін в річний та помісячний 
розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік для повернення 
зекономлених коштів за КЕКВ 2610 – субсидії та поточні трансферти підприємства (уста-
нови, організації). 

№

з/п
Найменування видатків

Бюджетні призначення 
відповідно до кошторису 

на відповідний період, 
тис.грн.

Касові 
видатки,  
тис.грн.

1. Заробітна плата 24 492,5 24 492,5

2. Нарахування на оплату праці 5 388,4 5 384,6

3. Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

420,1 405,0

4. Оплата послуг (крім комунальних) 2 445,4 2 240,4

5. Видатки на відрядження 400,0 152,3

6. Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

454,0 182,1

7. Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 

4 440,0 4 022,9

8. Окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку

50,0 31,98

9. Інші поточні видатки 12,0 6,0

Усього 38 102,4 36 917,8

ТАБЛИЦЯ 1.3  
Фінансове забезпечення діяльності НФДУ в 2021 році

У 2021 році Національним фондом досліджень України профінансовано 208 проєктів за 
конкурсами «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень мо-
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лодих та провідних учених», які проведено у 2020 році, та завершуються у 2021-2022 ро-
ках та 6 наукових проєктів спільного конкурсу (Ф81) Національного фонду досліджень 
України та Німецького Дослідницького товариства, здійснено оплату експертам за нау-
ково-технічну експертизу з проведеними конкурсами 2021 року.

Протягом 2021 року виплата заробітної плати здійснювалась регулярно, без затримок і 
в повній відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 
325 "Про умови оплати праці працівників дирекції Національного фонду досліджень 
України" та Колективного договору Національного фонду досліджень України на 2020-
2025 роки.

1.4 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За звітний період у Фонді впроваджене системне проведення вебінарів, on-line нарад 
з питань поточної діяльності, загальних та інших заходів. Так, за 2021 рік було проведе-
но 49 щотижневих оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів дирекції 
Фонду з оформленням за їх результатами протокольних доручень та моніторингу їх ви-
конання з поданням відповідної інформації керівництву. Такий підхід дозволяє якісно, 
змістовно та вчасно проаналізувати діяльність структурних підрозділів дирекції Фонду, 
оцінити їх ефективність, ідентифікувати основні проблеми у їх діяльності та сформува-
ти шляхи вирішення через прийняття відповідних управлінських рішень. 

Також, станом на 31 грудня 2021 року дирекцією Фонду опрацьовано 892 вхідні листи, 
в тому числі 765 листів від грантоотримувачів (із яких 229 не потребували відповіді), 
228 з яких було винесено на розгляд наукової ради Фонду. Окрім того, підготовлено та 
надіслано 663 вихідних листів, видано 79 наказів з основної діяльності та 10 наказів з 
адміністративно-господарської діяльності (рис. 1.3). 

У звітному періоді продовжувалась робота з організації упорядкування та архівного 
зберігання документів Фонду. Так у 2021 році планувалось організувати передачу до 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО 
України) документації Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД), яку 
було передано як правонаступнику НФДУ. Однак, в процесі передачі у 2020 році доку-
ментів від ДФФД до НФДУ (відповідно до акту приймання-передачі) лише частину доку-
ментів передано упорядкованими, а саме: 35 справ постійного зберігання за 2001-2019 
рр. та 38 справ з кадрових питань (особового складу) за 2003-2019 рр., а решта докумен-
тів були передані не впорядкованими. Враховуючи викладене, дирекцією Фонду у 2021 
році здійснено науково-технічне впорядкування решти документів ДФФД за 2015-2018 
роки з формуванням 272 справ постійного зберігання, які планується передати до Дер-
жавного архіву України в 2022 році.

РЯД 1

Рис. 1.3 – Робота                                  
із документацією НФДУ 
в 2021 році
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2021 1.5 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На сьогодні технічний парк комп'ютерної та офісної техніки НФДУ складається з таких 
основних складових:

• один основний фізичний сервер;
• один додатковий фізичний сервер;
• хмарні сервіси Microsoft Office 365 Business Standard, що включають роботу пошти, 

офісних програмних продуктів (Office Online, Office Offline, Exchange Online (50 ГБ 
для 1 користувача), One Drive (1 ТБ для 1 користувача), SharePoint, Teams, Planner, 
Forms, Microsoft Bookings, Lists);

• два фізичних резервних файлових сховища;
• чотири віртуальних хмарних сервери для розміщення, експлуатації та тестування 

автоматизованої системи «Конкурс проєктів НФДУ» на базі Microsoft Azure;
• 60 робочих станцій для роботи співробітників НФДУ;
• 13 БФП;
• 12 ноутбуків;
• 1 хмарна АТС;
• 15 IP телефонів (табл. 1.4).

У діяльності НФДУ використовується лише ліцензійне програмне забезпечення. 

У 2021 році було проведено закупівлю необхідної для роботи і функціонування НФДУ 
комп’ютерної техніки:

• 12 ноутбуків;
• 15 моноблоків;
• 1 сервер;
• 8 БФП.

Проведено роботу з модернізації структурованої кабельної мережі НФДУ з використан-
ням комунікативного мережевого обладнання.

Здійснено закупівлю та встановлення комунікаційних мереж системи відеонагляду, 
NGFW (Next-Generation Firewall), програмного продукту для захисту від вірусів та роз-
слідування інцидентів безпеки (NGEP, EDR). 

Встановлено систему SIEM (система управління інформацією та подіями, що включає 
набір інструментів, призначених для забезпечення комп'ютерної безпеки, виявлення 
та запобіганні вторгненням. Дана система надає єдину уніфіковану платформу з необ-
хідними функціями безпеки, такими як: виявлення активів; оцінка вразливості; вияв-
лення вторгнень; поведінковий моніторинг; кореляція подій).

Налаштовано параметри політик безпеки та контролю домену, групових політик ко-
ристувачів, налаштування безпеки системних служб.

У 2021 році проведені і завершені роботи щодо редизайну веб-сторінки НФДУ (www.
nrfu.org.ua).

Проведені роботи з розробки та модернізації програмного забезпечення, що функці-
онує на базі автоматизованої системи «Конкурс проєктів НФДУ», зокрема здійснено 
розробку програмних компонентів:

• інтеграції програмного компоненту “Журнал дій користувачів”. Забезпечення ви-
ведення інформації щодо дій користувачів у кабінет адміністратора, з можливістю 
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фільтрування інформації за типами користувачів, часового проміжку зареєстрова-
них даних, ідентифікатором об’єктів запиту, ідентифікатором користувача та іншим 
за необхідності; 

• інтеграції програмного компоненту «Статистичний звіт»; 
• формування та експорт звітів, в яких формуються статистичні дані щодо: переліку 

вибраних проєктів, поданих на конкурси Фонду; перелік проєктів переможців за 
вибраним конкурсом НФДУ; перелік сформованих, але не надісланих проєктів за 
окремим конкурсом з позначенням поточного статусу проєкту й наукового керів-
ника та ін. 

У 2021 році проведені роботи щодо розробки внутрішніх нормативних документів 
Фонду. Розроблено та затверджено Положення про автоматизовану систему «Конкурс 
проєктів НФДУ», розроблено Правила щодо попередження про персональну відпові-
дальність кожного працівника дирекції НФДУ щодо забезпечення конфіденційності ві-
домостей при виконанні своїх посадових обов’язків.

1.6 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
Організація та проведення запланованого внутрішнього аудиту об’єктів у 2021 році 
здійснювались згідно з процедурами, визначеними у Порядку здійснення внутрішньо-
го аудиту в НФДУ, затвердженого наказом НФДУ від 29.01.21 р. № 11.

З урахуванням основних завдань Сектору внутрішнього аудиту, наказом НФДУ «Про 
затвердження Стратегічного та Операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту 
НФДУ» від 29.01.21 р. №12 відповідно до п. 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та 
утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28.09.2011 р. №1001 та п. 4.1. Порядку здійснення внутрішнього аудиту 
в НФДУ затвердженого наказом НФДУ від 29.01.21 р. №11 затверджено:

• Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021-2023 роки;
• Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік (із змінами) затвер-
джено виконавчим директором 08.10.21 р. Внесення змін стосувалось тільки термінів 
проведення внутрішнього аудиту, кількість об’єктів внутрішнього аудиту залишилась 
без змін. 

Станом на 31 грудня 2021 року Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 
2021 рік (із змінами) виконано в повному обсязі, а саме проведено внутрішній аудит по 
трьох об’єктах, які були внесені до Операційного плану. 

Складено відповідні Аудиторські звіти з висновками, рекомендаціями (пропозиціями) 
за результатами проведення внутрішнього аудиту діяльності таких підрозділів НФДУ:

• відділ грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів;
• сектор кадрового забезпечення;
• відділ закупівель та господарського забезпечення. 

Так, у висновках Аудиторського звіту планового внутрішнього аудиту діяльності відді-
лу грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів Управ-
ління грантового забезпечення за період, який перевірявся (з 01.01.20 р. по 28.02.21 
р.), зазначено, що відділ загалом забезпечив виконання основних завдань та функцій, 
визначених Положенням про відділ, Положенням про дирекцію НФДУ, Положенням 
про НФДУ, іншими внутрішніми нормативними документами, законами України і поста-
новами КМУ. Результати проведеного аудиту засвідчили наявність ризиків порушен-
ня облікового характеру і нерезультативності моніторингу реалізації проєктів, а також 
відсутність превентивних заходів щодо запобігання цим ризикам як на рівні відділу та 
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Управління, так і керівництва НФДУ. Виходячи із результатів і висновків проведеного 
аудиту та з метою створення у відділі й НФДУ належної системи внутрішнього контро-
лю, розроблено рекомендації (пропозиції). Рекомендації було опрацьовано на засідан-
нях робочої групи щодо системи внутрішнього контролю НДФУ (протоколи від 16.06.21 
р. №1 та від 08.07.21 №2). Серед вжитих заходів необхідно відмітити:

• наказом НФДУ «Про створення робочої групи щодо системи внутрішнього контро-
лю» від 14.06.21 р. №39 затверджено робочу групу з метою вироблення стратегічних 
напрямів для запровадження ефективної системи внутрішнього контролю (впро-
вадження системи електронного документообігу, тощо);

• з липня 2021 року запроваджено щомісячне планування роботи у відділах управ-
ління грантового забезпечення, відповідно до функціональних обов’язків та вико-
нання завдань, пов’язаних з оголошеними конкурсами;

• начальником управління грантового забезпечення для належного організацій-
но-технічного супроводу спільного конкурсу DFG Ф81 за пріоритетними напрямами 
«Фізика» та «Математика» закріплено відповідальних осіб;

• на засіданні наукової ради НФДУ 19.03.2021 р. (протокол № 1) обговорено та схвале-
но План роботи НФДУ на 2021 рік, який погоджено науковим комітетом Національ-
ної ради з питань розвитку науки і технологій (лист № 007-1-639 від 27.04.2021 р.), 
яким, в тому числі, передбачена розробка та удосконалення внутрішніх норматив-
них документів НФДУ, розробка необхідної нормативно-правової бази для органі-
зації та проведення спільних міжнародних наукових конкурсів. 

У висновках Аудиторського звіту планового внутрішнього аудиту сектору кадрового за-
безпечення з питання виконання завдань та функцій щодо реалізації кадрової політи-
ки в НФДУ зазначено, що діяльність сектору загалом забезпечила виконання основних 
завдань та функцій, визначених Положенням про сектор, Положенням про дирекцію 
НФДУ, Положенням про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого ди-
ректора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції НФДУ, іншими 
внутрішніми нормативними документами, законами України і постановами КМУ.

Виходячи із результатів і висновків проведеного аудиту та з метою підвищення ефек-
тивності діяльності сектору кадрового забезпечення НФДУ, рекомендовано підвищити 
якість оформлення кадрової документації та забезпечити неухильне дотримання у ка-
дровому діловодстві Правил організації діловодства та архівного зберігання докумен-
тів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в уста-
новах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 16.06.2015 
р. №1000/5. 

У висновках Аудиторського звіту планового внутрішнього аудиту діяльності відділу за-
купівель та господарського забезпечення з питань виконання завдань та функцій при 
здійсненні публічних закупівель товарів, робіт та послуг за період, який перевірявся 
за період з 01.01.20 р. по 01.12.21 р., зазначено, що відділ загалом забезпечив виконання 
основних завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, Порядком ведення 
договірної роботи у НДФУ, іншими внутрішніми нормативними документами, законами 
України і постановами КМУ. Результати проведеного аудиту засвідчили про наявність 
окремих недоліків при таких операціях: складанні планів закупівель, документального 
оформлення результатів моніторингу цінових пропозицій потенційних постачальників 
(при закупівлі без використання електронної системи), зберігання відповідних доку-
ментів з питань закупівель. Виходячи із результатів і висновків проведеного аудиту та 
з метою створення у відділі та НФДУ належної системи внутрішнього контролю розро-
блено рекомендації (пропозиції), в тому числі щодо вдосконалення Порядку ведення 
договірної роботи у НДФУ, Положення про уповноважену особу НФДУ з організації та 
проведення закупівель. Аудиторський звіт з висновками та рекомендаціями подані на 
розгляд виконавчому директору НФДУ 29 грудня 2021 року, тобто у термін визначений 
наказом про проведення аудиторської перевірки. 
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2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ
Основним завданням НФДУ є грантова підтримка фундаментальних наукових дослі-
джень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук, а також при-
кладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, включаючи забезпечення техніч-
ної та організаційної підтримки проведення та організації конкурсів Фондом, здійснен-
ня контролю за реалізацією проєктів.

Важливим напрямом діяльності Фонду є робота із звітною документацією грантоотри-
мувачів.

Ця підтримка здійснюється трьома відділами управління грантового забезпечення: від-
ділом грантового забезпечення у сфері технічних і природничих наук, математики та 
ІТ; відділом грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів; 
відділом грантового забезпечення у сфері соціально-гуманітарних наук; а також відді-
лом контролю за реалізацією грантових проєктів та відділом фінансування грантових 
проєктів, що реалізовує свої функції у тісній співпраці з відділами управління.

За звітний період Фондом організовано та проведено один конкурс на грантову під-
тримку наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвитку України” 
та оголошено і проводяться ще два конкурси наукових проєктів та досліджень «Пере-
дові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» та «Людина, 
суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспіль-
но-гуманітарній сфері». 

Для полегшення підготовки документів для конкурсів потенційними грантоотримува-
чами дирекцією Фонду було розроблено та затверджено науковою радою Національ-
ного фонду досліджень України: методичні рекомендації щодо планування витрат за 
заявкою на одержання грантової підтримки та договором про виконання наукового 
дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду дослі-
джень України; кліше документів (для сайту НФДУ), які подаються учасником конкурсу 
разом із заявкою, а також форма заявки на одержання грантової підтримки; рекомен-

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА 
ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК

РОЗДІЛ 2 
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дації щодо заповнення заявки, примірну форму договору про виконання наукових до-
сліджень і розробок за рахунок грантової підтримки.

Протягом звітного періоду конкурсний відбір здійснювався відповідно до Порядку кон-
курсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів із вико-
нання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Науково-методична підтримка в організації і проведенні конкурсів наукових дослі-
джень і розробок, що фінансуються за рахунок коштів НФДУ, забезпечувалась роботою 
колегіальних органів (рис. 2.1, станом на 31.12.2021 р.):

• наукової ради НФДУ (проведено 58 засідань);.
• секції наукової ради НФДУ з природничих, технічних наук і математики (проведено 

12 засідань);
• секції наукової ради НФДУ з біології, медицини і аграрних наук (проведено 12 засі-

дань);
• секції наукової ради НФДУ з соціальних та гуманітарних наук (проведено 11 засі-

дань);
• комісії конкурсу “Наука для безпеки і сталого розвитку України” (проведено 21 за-

сідання);
• комісії конкурсу “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і тех-

нічних наук” (проведено 8 засідань);
• комісії конкурсу “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: іннова-

ційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері” (проведено 9 засідань).

КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ

Рис. 2.1 – Робота колегіальних органів НФДУ в 2021 році
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ЗВІТ
2021 2.1.1 Проведення конкурсу на грантову підтримку наукових до-

сліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвитку 
України”

Протягом звітного року Фондом було організовано і повністю проведено один кон-
курс на надання грантової підтримки з проведення наукових досліджень і розробок 
“Наука для безпеки і сталого розвитку України”. Метою цього конкурсу було визначено 
фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних 
проблем безпеки людини та українського суспільства.

Тематичними напрямами цього конкурсу стали: дослідження пов’язані із охороною здо-
ров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, продовольчої безпеки, інформаційної 
та соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних надзви-
чайних ситуацій, подолання медико-біологічних, психологічних і соціальних наслідків 
пандемії COVID-19 та вирішення пов’язаних з цим юридичних питань. 

В умовах конкурсу було визначено тривалість реалізації проєктів, що будуть відібрані 
за результатами його проведення: з терміном виконання у 2022-2023 рр. (4 етапи); з тер-
міном виконання у 2022-2024 рр (6 етапів).

Конкурс проводився з 5 липня 2021 до 7 грудня 2021 року.

Перед поданням заявок потенційними грантоотримувачами дирекцією НФДУ було про-
ведено в Інтернет мережі онлайн вебінар з роз’ясненням умов конкурсу та порядком 
оформлення конкурсної документації.

Всього у конкурсі взяли участь 432 потенційних грантоотримувачів (з технічних наук 
209, біологічних – 110, соціально-гуманітарних 113). З них за недотримання формальних 
ознак було відхилено 164 заявки, а інші – 268 було направлено на розгляд експертів. 
Авторами цих 268 заявок стали 108 закладів НАН (57) та ЗВО (51). Найбільше надійшло 
заявок, що пройшли відбір за формальними ознаками та направлені на етап експерти-
зи, від таких закладів: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (20), 
Національний університет «Львівська політехніка» (17), Сумський державний універси-
тет (15), Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (10), Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
(9).

Після проведення експертизи проєктів, відповідно до рейтингового списку, на підставі 
рішення наукової ради НФДУ отримали визнання (перемогли) 57 проєктів (21% відсоток 
від поданих на експертизу і 13,2% від загальної кількості поданих на конкурс проєктів). 
Серед проєктів-переможців: ЗВО – 27 проєктів, наукові заклади НАН – 29 проєктів та 
один приватний науковий заклад (Приватний заклад вищої освіти «Академія Добро-
бут»). Серед закладів-переможців: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка (4 проєкти), Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (4 проєкти), Сум-
ський державний університет (4 проєкти), Національний університет «Львівська полі-
техніка» (3 проєкти), Львівський національний університет імені Івана Франка (3 про-
єкти), Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (2 проєкти), ДУ «Інститут 
харчової біотехнології та геноміки НАН України» (2 проєкти), Інститут фізіології ім. О. О. 
Богомольця (2 проєкти), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (2 
проєкти). Всього серед переможців 40 закладів вищої освіти та науки.
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№

з/п
Назва установи Підпорядкованість

Кількість проєктів Рекомендова-
на для фінан-
сування сума,

грн.Було 
подано

Стали 
пере-

можцями
1 Інститут біохімії ім. 

О.В.Палладіна НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

4 4 30 274 750

2 Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка

Міністерство 
освіти і науки 
України

30 4 18 606 534

3 Сумський 
державний 
університет

Міністерство 
освіти і науки 
України

17 4 27 353 749

4 Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка

Міністерство 
освіти і науки 
України

9 3 29 860 425

5 Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»

Міністерство 
освіти і науки 
України

25 3 24 832 341

6 Державна наукова 
установа "Науково-
технологічний 
комплекс "Інститут 
монокристалів" 
НАН України

Національна 
академія наук 
України

3 2 19 097 572

7 ДУ "Інститут 
харчової 
біотехнології та 
геноміки НАН 
України"

Національна 
академія наук 
України

3 2 20 000 000

8 Інститут 
молекулярної 
біології і генетики 
НАН України

Національна 
академія наук 
України

13 2 19 716 900

9 Інститут фізіології 
ім. О.О. Богомольця

Національна 
академія наук 
України

9 2 19 231 382

10 Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н.Каразіна

Міністерство 
освіти і науки 
України

10 2 19 127 310

ТАБЛИЦЯ 2.1  
Переможці за конкурсом 01. 2021 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"
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№

з/п
Назва установи Підпорядкованість

Кількість проєктів Рекомендова-
на для фінан-
сування сума,

грн.Було 
подано

Стали 
пере-

можцями
11 ДЗ «Луганський 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка»

Міністерство 
освіти і науки 
України

1 1 9 675 040

12 Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса

Міністерство 
освіти і науки 
України

2 1 10 000 000

13 ДУ "Інститут 
ендокринології та 
обміну речовин ім. 
В.П.Комісаренка 
Національної 
академії медичних 
наук України"

Національна 
академія 
медичних наук 
України

1 1 9 901 520

14 Західноукраїнський 
національний уні-
верситет

Міністерство 
освіти і науки 
України

1 1 4 649 642

15 Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет нафти 
і газу

Міністерство 
освіти і науки 
України

3 1 6 092 950

16 Інститут біоколо-
їдної хімії імені 
Ф.Д.Овчаренка

Національна 
академія наук 
України

2 1 10 000 000

17 Інститут біології 
клітини НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

5 1 10 000 000

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

Національна 
академія наук 
України

6 1 6 000 000

19 Інститут 
демографії 
та соціальних 
досліджень імені 
М.В. Птухи НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

1 1 1 792 000

ТАБЛИЦЯ 2.1  
Переможці за конкурсом 01. 2021 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"
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№

з/п
Назва установи Підпорядкованість

Кількість проєктів Рекомендова-
на для фінан-
сування сума,

грн.Було 
подано

Стали 
пере-

можцями
20 Інститут 

кібернетики імені 
В.М.Глушкова НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

4 1 6 500 000

21 Інститут 
мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

4 1 5 850 000

22 Інститут проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

1 1 9 984 000

23 Інститут проблем 
математичних 
машин і систем 
Національної 
академії наук 
України

Національна 
академія наук 
України

3 1 6 074 104

24 Інститут проблем 
матеріалознавства 
імені І.М. Франце-
вича НАН України

Національна 
академія наук 
України

6 1 9 970 000

25 Інститут 
радіофізики та 
електроніки імені 
О.Я. Усикова НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

4 1 4 486 540

26 Інститут 
сцинтиляційних 
матеріалів НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

5 1 9 607 406

27 Інститут фізики 
НАН України НАН 
України

Національна 
академія наук 
України

6 1 9 814 239

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

Національна 
академія наук 
України

2 1 10 000 000

ТАБЛИЦЯ 2.1  
Переможці за конкурсом 01. 2021 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"
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№

з/п
Назва установи Підпорядкованість

Кількість проєктів Рекомендова-
на для фінан-
сування сума,

грн.Було 
подано

Стали 
пере-

можцями
29 Інститут хімії 

поверхні ім. О.О. 
Чуйка НАН України

Національна 
академія наук 
України

7 1 6 300 000

30 Національний 
лісотехнічний 
університет 
України

Міністерство 
освіти і науки 
України

3 1 9 109 349

31 Національний 
науковий 
центр «Інститут 
експериментальної 
і клінічної 
ветеринарної 
медицини»

Національна 
академія аграрних 
наук України

1 1 9 545 800

32 Національний 
технічний універ-
ситет "Дніпровська 
політехніка"

Міністерство 
освіти і науки 
України

8 1 3 952 704

33 Національний 
технічний 
університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут»

Міністерство 
освіти і науки 
України

5 1 8 226 360

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

Міністерство 
освіти і науки 
України

12 1 9 100 000

35 Національний 
університет 
"Запорізька 
політехніка"

Міністерство 
освіти і науки 
України

2 1 9 287 825

36 Національний 
університет 
водного 
господарства 
та природо-
користування

Міністерство 
освіти і науки 
України

4 1 5 063 265

ТАБЛИЦЯ 2.1  
Переможці за конкурсом 01. 2021 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"
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Кількість проєктів Рекомендова-
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подано
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пере-

можцями
37 Національний 

юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

Міністерство 
освіти і науки 
України

2 1 4 102 826

38 Приватний 
заклад вищої 
освіти "Академія 
Добробут"

- 1 1 9 988 400

39 Український 
науково-
методичний 
центр практичної 
психології і 
соціальної роботи

Національна 
академія 
педагогічних наук 
України

1 1 9 996 229

Разом: 57 453 171 162

ТАБЛИЦЯ 2.1  
Переможці за конкурсом 01. 2021 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"

Якщо структурно надати характеристику підпорядкованості закладів, які стали пере-
можцями конкурсу “Наука для безпеки і сталого розвитку України”, то можна констату-
вати таку належність (рис. 2.2): НАН України – 19 закладів (26 проєктів); ЗВО – 16 закладів 
(27 проєктів); Національна академія педагогічних наук України – 1 заклад (1 проєкт); На-
ціональна академія аграрних наук України - 1 заклад (1 проєкт); Національна академія 
медичних наук України – 1 заклад (1 проєкт); приватний заклад ВО – 1 заклад (1 проєкт).

Рис. 2.2 – Відомча підпорядкованість закладів, переможців конкурсу “Наука для безпеки і 
сталого розвитку України”
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Розподіл проєктів-переможців за географією: 
Київ – 28; Харків – 10; Львів – 8; Суми – 4; Луганська область – 1; Вінниця – 1; Тернопіль – 1; 
Івано-Франківськ – 1; Дніпро – 1; Запоріжжя – 1; Рівне – 1 

Рис. 2.3 – Розподіл проєктів-переможців конкурсу “Наука для безпеки і сталого розвитку 
України” за географією

Усього взяло участь у експертизі проєктів – 31 зарубіжних науковець. Проведено екс-
пертиз – 32. Іноземні експерти представляють такі країни: 

• США – 10 експертів; 
• ФРН – 6 експертів; 
• Польща – 5 експертів; 
• Франція – 2 експертів;
• Італія – 2 експерти;
• Хорватія – 2 експерти; 
• Швеція, Греція, Великобританія, Норвегія – по 1 експерту.

У розрізі відділів управління грантового забезпечення НФДУ проведено оцінювання 
іноземними експертами:

• відділ грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів 
– 19 експертиз;

• відділ грантового забезпечення у сфері технічних і природничих наук, математики 
та ІТ – 12 експертиз;

• відділ грантового забезпечення у сфері соціально-гуманітарних наук – 1 експертиза.
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Розподіл проєктів-переможців конкурсу “Наука для безпеки і сталого розвитку Украї-
ни” за перспективними напрямами розвитку науки і техніки в Україні в 2021 році можна 
представити у вигляді аналітичної таблиці (табл. 2.2).

ТАБЛИЦЯ 2.2  
Перспективні напрями досліджень

№

з/п

Пріоритетний 
напрям розвитку 
науки і техніки в 

Україні на 2021 рік

Проєкти-переможці конкурсу Кількість 
проєктів

1. Фундаментальні 
наукові 
дослідження 
з найбільш 
важливих проблем 
розвитку науково-
технічного, 
соціально-
економічного, 
суспільно-
політичного, 
людського 
потенціалу для 
забезпечення 

1. Колабораціонізм на тимчасово окупо-
ваних територіях України: проблеми пра-
вової оцінки, гарантування прав і свобод 
людини та реінтеграції територій.
2. Створення генотипів пшениці м`якої з 
генами стійкості проти високопатогенних 
рас стеблової іржі з використанням моле-
кулярних маркерів як запорука харчової 
безпеки України.
3. Розробка ефективних детектуючих сис-
тем для задач радіоекології, щодо най-
більш шкідливих для людини іонізуючих 
випромінювань.
4. Впровадження кліматично-нейтральних 
інновацій в управління аграрним природо-
користуванням в контексті еколого-енер-
гетичної безпеки України.
5. Нові геостратегічні загрози соціальній 
безпеці людини в умовах гібридної війни 
та шляхи їх запобігання.
6. Психологічні чинники прийняття рі-
шення щодо вакцинації: крос-культурний 
аспект.
7. Формування критичного мислення гро-
мадян як чинник безпеки в умовах зброй-
ного насилля та інформаційної агресії на 
Сході України.
8. «Оцінка наслідків впливу пандемії 
Covid-19 на кадровий потенціал України та 
визначення шляхів їх подолання».
9. Забезпечення соціального захисту 
учасників АТО/ООС та суспільної інтегра-
ції внутрішньо переміщених осіб в умовах 
посилення загроз соціальній безпеці.
10. Формування тарифної політики в газо-
постачанні задля інформаційно-соціальної 
безпеки.

12
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ТАБЛИЦЯ 2.2  
Перспективні напрями досліджень

№

з/п

Пріоритетний 
напрям розвитку 
науки і техніки в 

Україні на 2021 рік

Проєкти-переможці конкурсу Кількість 
проєктів

11. Зростання нерівності та бідності в Укра-
їні внаслідок пандемії COVID-19.
12. Постковідна соціально-психологічна 
реабілітація учасників освітнього проце-
су в діяльності працівників психологічної 
служби.

2. Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

1. Математичні методи та моделі для аналі-
зу, прогнозу та підтримки прийняття рі-
шень щодо поширення епідемії SARS-Cov-2 
в Україні. 
2. Взаємні дальні кореляції, функції пам’яті, 
ентропія та інформацийна температура 
нуклеотидних послідовностей РНК вірусів 
як індикатори небезпеки для людини.
3. Розробка хмарної платформи паці-
єнт-центричної телереабілітації онколо-
гічних хворих на основі математичного 
моделювання.
4. Реструктуризація національної економі-
ки в напрямі цифрових трансформацій для 
сталого розвитку.

4

3. Енергетика та 
енергоефектив-
ність

1. Моделювання та форсайтинг екологіч-
них, поведінкових та інституційних патер-
нів вуглецево-нейтрального розвитку для 
забезпечення енергетичної безпеки Укра-
їни.
2. Розроблення економічних механізмів 
підвищення енергоефективності та стало-
го розвитку відновлюваної енергетики у 
домогосподарствах України.

2

4. Раціональне при-
родокористування

1. Розробка технології відновлення по-
рушених гірничими роботами територій 
шляхом формування закладних масивів на 
основі природно-техногенних матеріалів.
2. Лісівничі та молекулярно-генетичні 
засади підвищення біотичної стійкості 
деревостанів сосни звичайної в контексті 
адаптації до змін клімату та антропогенно-
го навантаження.

3



31Стор.

ЗВІТ
2021

ТАБЛИЦЯ 2.2  
Перспективні напрями досліджень
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Пріоритетний 
напрям розвитку 
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Проєкти-переможці конкурсу Кількість 
проєктів

3. «Підвищення ефективності криміналь-
но-правової охорони довкілля в Україні: 
теоретико-прикладні засади».

5. Науки про життя, 
нові технології 
профілактики 
та лікування 
найпоширеніших 
захворювань

1. Клітинно-молекулярні механізми гепа-
топротекторної дії вітаміну D3 за неалко-
гольної жирової хвороби печінки, асоці-
йованої з розвитком експериментального 
цукрового діабету 2 типу.
2. Створення ензиматичного набору та 
портативних біосенсорів для експрес-ана-
лізу креатиніну – маркера гострих функці-
ональних порушень нирок.
3. Створення аерозолю ліпосомальної 
форми комплексу куркуміноїдів і мікроРНК 
для терапії ранньої стадії хвороби Альц-
геймера.
4. Кумулятивний нейротоксичний ефект 
від мультикомпонентного забруднення 
твердими частинками повітря та нейро-
активними фармацевтичними препарата-
ми, біоматеріалами (зокрема SARS-CoV-2), 
токсичними металами та його подолання.
5. Розроблення ефективного антимікроб-
ного та ранозагоювального біопрепарату 
для профілактики і лікування гнійно-за-
пальних ран шкіри та слизових оболонок.
6. Дослідження перебігу та наслідків 
COVID-19 у хворих на цукровий діабет та 
впливу інфекції SARS-CoV-2 на темп біоло-
гічного старіння.
7. Вплив природної та штучної імунізації 
антигенами SARS-CoV-2 на стан системи 
гемостазу.
8. Біофізичні характеристики циркулюю-
чих метастатичних клітин як потенційні 
мішені антиметастатичної терапії.
9. Методи та засоби дослідження маркерів 
старіння та їх впливу на постковідні ефек-
ти для подовження працездатного періоду.
10. Ефективне лікування травм перифе-
ричних нервів біоміметичними 3D-імплан-
тами.

21
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проєктів

11. Вивчення циркуляції зоонотичних 
вірусів грипу А в природному резервуарі, 
оцінка їх епідемічних ризиків та небезпеки 
для здоров’я людини в Україні.
12. Розробка новітньої технології лікуван-
ня діабетичного нейропатичного болю за 
допомогою вірусних векторів.
13. Розробка нових анестезуючих засобів.
14. Роль мітохондріальних механізмів у 
розвитку та попередженні порушень сер-
цево-судинної функції при старінні.
15. Drosophila melanogaster як платформа 
скринінгу нових противірусних сполук та 
вивчення клітинних механізмів захисту від 
вірусів.
16. Роль G-квадруплексів і псевдоуриди-
нових сайтів в розробці нових стратегій 
антивірусної терапії SARS-CoV-2.
17. Терапевтичний потенціал і безпечність 
тривимірних конструкцій на основі мезен-
хімальних стовбурових клітин для лікуван-
ня ран, що не загоюються.
18. Визначення клінічно-значущих мутацій 
генів у зразках злоякісних новоутворень 
українських пацієнтів для розроблення 
діагностикумів та встановлення фармако-
логічної резистентності пухлин до ліків.
19. Створення тест-системи для кількісного 
визначення протеїну С з метою діагнос-
тики загрози внутрішньосудинного тром-
боутворення.
20. Підвищення якості та безпеки при 
проведенні променевої терапії онкологіч-
них захворювань і рентгенодіагностики.          
21 Біотехнологічний та фармакологічний 
потенціал нового антимікобактерійного 
антибіотика Je478.

6. Нові речовини і 
матеріали

1. Гібридні гідрогелеві матеріали з нано- 
частинками золота та цитостатиками і 
комплексною протипухлинною та регене-
раційною активністю для потреб рекон-
структивної хірургії в окулоорбітальній 
області.

15
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Перспективні напрями досліджень
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Проєкти-переможці конкурсу Кількість 
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2. Структурно-модифіковані природні спо-
луки бромотирозинового ряду як інгібіто-
ри бактеріальних біоплівок для профілак-
тики та терапії персистуючих інфекцій. 
3. Наноматеріали на основі благородних 
металів в біомедицині: системне дослі-
дження питань біобезпеки.
4. Розроблення складів композиційних 
матеріалів для дорожнього будівництва       
на основі багатотоннажних відходів.
5. Розробка новітніх матеріалів і процесів 
для виробництва екологічно безпечних 
ветеринарних препаратів.
6. Дизайн нанокомпозитних метал-оксид-
них каталізаторів сумісної окиснювальної 
конверсії С1-4-алканів та діоксиду вуглецю 
з одержанням водню/синтез-газу. цінних 
органічних сполук.
7. Молекулярний дизайн, синтез та скри-
нінг нових потенційних противірусних 
фармацевтичних інгредієнтів для терапії 
інфекційного захворювання COVID-19.
8. Фізичні основи формування апатит-бі-
ополімер-вуглецевих 3D нанометричних 
матриць біомедичного призначення з про-
лонгованою доставкою протимікробних 
засобів у зону імплантації.
9. Створення інноваційного дезінфекцій-
ного засобу на основі наночастинок ме-
талів для знешкодження збудників емер-
джентних інфекційних хвороб.
10. Дослідження та розробка іонно-плаз-
мових технологій синтезу багатофункціо-
нальних складнокомпозиційних покриттів 
для медичних імплантатів та біобезпеки.
11. Нові флуоресцентні барвники та муль-
тифлуорофорні системи для покращення 
чутливості діагностики методами проточ-
ної цитофлуориметрії та флуоресцентної 
мікроскопії.
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12. Нові матеріали з градієнтною нано-
структурою для несучих конструкцій під-
вищеної надійності і безпеки людини в 
особливих умовах.
13. Розробка науково-технологічних засад 
створення нових матеріалів на основі Fe-Al 
інтерметалідів з підвищеною стійкістю та 
жароміцністю для забезпечення ефектив-
ної експлуатації та екологічної безпеки у 
вузлах енергетичного та транспортного 
машинобудування.
14. Оптично- та акустично-контрольова-
ні пристрої для керування терагерцовим 
випромінюванням на основі кристалічних  
і нанокомпозитних матеріалів.
15. Мікрохвильові пристрої на основі ре-
зонансних структур з метаматеріальними 
властивостями для захисту життєдіяльності 
та інформаційної безпеки України.

Обсяги рекомендованого фінансування за пріорітетними 
напрямами розвитку науки і техніки за конкурсом 

"Наука для безпеки і сталого розвитку України"

Рис. 2.4 – Розподіл рекомендованого фінансування проєктів-переможців конкурсу “Наука 
для безпеки і сталого розвитку України” за перспективними напрямами розвитку 
науки і техніки в Україні
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Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту між Фондом і переможцями кон-
курсу планується укладення договорів про виконання наукових досліджень і розробок 
за рахунок грантової підтримки, в яких визначаються всі необхідні умови для реаліза-
ції проєкту, у т. ч. щодо відповідальності грантоотримувача та про застосування штраф-
них санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання ним своїх зобов’язань.

2.1.2 Проведення конкурсу на грантову підтримку наукових дослі-
джень і розробок «Передові дослідження в галузі математич-
них, природничих і технічних наук»

Крім згаданого конкурсу НФДУ у 2021 році оголошено конкурс наукових проєктів та 
досліджень «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних 
наук». Метою цього конкурсу є фінансування найкращих наукових проєктів, спрямова-
них на вирішення фундаментальних та актуальних прикладних проблем математичних, 
природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук. 

Конкурс проводиться з 01 жовтня 2021 року до 07 квітня 2022 року. Прийом заявок три-
вав з 12 жовтня по 16 листопада 2021 р.

Фінансування проєктів у цьому конкурсі планується здійснюватися за такими тематич-
ними напрямами:

• фундаментальні наукові дослідження у галузі математичних, природничих, техніч-
них, біологічних, медичних та аграрних наук;

• прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у 
галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, медичних та аграрних 
наук.

Тематика проєктів відповідає принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку на-
уки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки”) .

Тривалість реалізації проєктів, що будуть відібрані за результатами конкурсу та їх види 
за термінами виконання: 

1. проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр. (4 проміжні етапи);

2. проєкти з терміном виконання у 2022-2025 рр. (6 проміжних етапів) (початок реалі-
зації проєктів планується з червня 2022 року; 

Реалізація проєктів у 2023, 2024 та 2025 роках здійснюватиметься з урахуванням та у 
відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році). 

Учасниками цього конкурсу стали заклади вищої освіти та наукові установи. Подавати 
заявки на одержання грантової підтримки мали право колективи авторів проєкту (на-
уковий керівник та виконавці) у складі від 2 до 10 вчених. Кількість молодих учених у 
складі колективу авторів не могла бути меншою за 1 при колективі авторів від 2 до 4 
осіб включно, меншою за 2 при колективі авторів від 5 до 7 осіб включно, і меншою за 
3 при колективі авторів від 8 до 10 осіб включно. 

Всього у конкурсі взяли участь 186 потенційних грантоотримувачів (з технічних наук – 
149, біологічних – 35, соціально-гуманітарних – 2). З них за недотримання формальних 
ознак умов конкурсу були відхилені 40 заявок, а інші – 146 були передані на розгляд 
експертів.
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джень і розробок «Людина, суспільство, наука перед сучас-
ними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гума-
нітарній сфері»

У звітному році НФДУ також було оголошено конкурс наукових проєктів у сфері су-
спільних та гуманітарних наук «Людина, суспільство, наука перед сучасними виклика-
ми: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері». 

Конкурс проводиться з 01 жовтня 2021 року до 07 квітня 2022 року.

Прийом заявок тривав з 12 жовтня по 16 листопада 2021 року. 

Метою цього конкурсу стало фінансування найкращих колективних проєктів наукових 
досліджень і розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності україн-
ського суспільства, розвиток людського та наукового потенціалу України.

За тематикою він є конкурсом колективних проєктів з фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень та розробок за напрямами досліджень, що спрямовані на вирі-
шення важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, сус-
пільно-політичного, людського та наукового потенціалу для забезпечення конкуренто-
спроможності України у світі та її сталого розвитку в умовах глобальних і регіональних 
викликів.

Тривалість реалізації проєктів, що будуть відібрані за результатами конкурсу є такою: 
проєкти з терміном виконання у 2022 – 2024 рр. (4 проміжні етапи), проєкти з терміном 
виконання у 2022 – 2025 рр. (6 проміжних етапів). Початок реалізації проєктів плануєть-
ся з червня 2022 року; реалізація проєктів у 2023, 2024 та 2025 роках здійснюватиметься 
з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році. 

Всього у конкурсі взяли участь 153 потенційних грантоотримувачів. З них за недотри-
мання формальних ознак умов конкурсу були відхилені 49 заявок а інші – 104 були 
передані на розгляд експертів.

2.2 ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА 
ПІДТРИМКА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НФДУ

Наукова експертиза проєктів, поданих на конкурси, здійснюється відповідно до Поряд-
ку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що 
подаються НФДУ для участі в конкурсних відборах, схваленого рішенням наукової ради 
НФДУ (протокол засідання № 25 від 29.06.2021 р.).

Організаційною складовою проведення конкурсів Фонду на отримання грантової під-
тримки є організація роботи комісій конкурсів. 

Конкурс «Наука для безпеки і сталого розвитку України» був забезпечений роботою 
комісії конкурсу у складі 44 осіб, із них, 38 докторів та 6 кандидатів наук. У складі комісії 
конкурсу було виокремлено 8 тематичних панелей: фізико-математичні науки (5 осіб), 
технічні науки (5 осіб), природничі науки (5 осіб), біологія (7 осіб), аграрні науки (5 осіб), 
медицина (6 осіб), юридичні та економічні науки, фінанси (5 осіб), соціологія та історія 
(6 осіб). Організаційно-технічний супровід роботи конкурсної комісій та її 8 панелей 
здійснювали секретарі комісії та панелей, які були призначені дирекцією Фонду з пра-
цівників управління грантового забезпечення. 

Було проведено 21 засідання конкурсної комісії. До оцінки результатів конкурсу було 
залучено 518 експертів, із них українських вчених – 485, зарубіжних вчених – 31. 
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Щодо участі іноземних громадян у експертизі проєктів, поданих на конкурс «Наука для 
безпеки і сталого розвитку України». Усього взяли участь в експертизі проєктів – 31 за-
рубіжний науковець. Проведено експертиз – 32. Вчені представляють такі країни: США – 
10, ФРН – 6, Польща – 5, Франція, Італія та, Хорватія –2, Швеція, Греція, Великобританія, 
та Норвегія по 1 вченому.

Всього по відділах проведено експертиз зарубіжними вченими:
• відділ грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів – 

19 експертиз;
• відділ грантового забезпечення у сфері технічних і природничих наук, математики 

та ІТ – 12 експертиз;
• відділ грантового забезпечення у сфері соціально-гуманітарних наук – 1 експер-

тиза.

Конкурс «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» 
забезпечується роботою комісії конкурсу у складі 31 особи, із них, 27 докторів та 4 кан-
дидати наук. У складі комісії конкурсу було виокремлено 3 тематичні панелі: матема-
тичні та природничі науки, технічні науки, біологічні, медичні та аграрні науки. Уже 
було проведено 8 засідань. Робота по залученню українських та зарубіжних експертів 
розпочнеться у 2022 році. За заявками проєктів призначено кураторів від конкурсних 
комісій та референтів від Виконавчої дирекції. 

Конкурс ««Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні до-
слідження в суспільно-гуманітарній сфері» забезпечується роботою комісії конкурсу 
у складі 25 осіб, із них, 20 докторів та 5 кандидатів наук. У складі комісії конкурсу було 
виокремлено 3 тематичні панелі: історія і право; економіка; соціологія, психологія, пе-
дагогіка, комунікації. Вже було проведено 9 засідань. Робота по залученню українських 
та зарубіжних експертів розпочнеться у 2022 році. За заявками проєктів призначено 
кураторів від конкурсних комісій та референтів від дирекції Фонду. 

Інформаційно-технічна підтримка конкурсів здійснюється за допомогою АС «Конкурс 
проєктів НФДУ» (далі – АСКП). АСКП функціонує з метою інформаційно-технічного за-
безпечення технічної та організаційної підтримки в організації та проведення конкур-
сів Фондом.

Обіг інформації та документації щодо діяльності та результатів роботи комісій конкур-
сів та наукової ради Фонду, прийняття комісіями конкурсів та науковою радою Фонду 
відповідних рішень під час конкурсного відбору проєктів здійснювався у Фонді в папе-
ровій формі, зокрема щодо результатів попереднього розгляду заявок на одержання 
грантової підтримки, рішення щодо допущених до участі у конкурсі проєктів, щодо рей-
тингових списків можливих експертів для кожного проєкту, формування рейтингового 
списку проєктів, переліку проєктів, що рекомендуються до реалізації за рахунок гран-
тової підтримки Фонду, списку переможців конкурсу, подання результатів конкурсу до 
наукової ради Фонду для затвердження. Рішення комісій конкурсів та наукової ради 
Фонду приймаються на основі паперових копій відповідних документів або електро-
нних документів засвідчених кваліфікованим електронним підписом.

2.3 ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
У 2021 році були укладені договори на фінансування 208 проєктів-переможців по двом 
конкурсам НФДУ, проведеним у 2020 році (72 – проєкти по конкурсу «Наука для безпеки 
людини і суспільства» та 136 – проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провідних 
та молодих учених»), та на фінансування 6 проєктів по спільному конкурсу ДФФД та 
DFG.



38Стор. Звіт про діяльність Національного фонду досліджень України за 2021 рік

ЗВІТ
2021

Загальна сума запланованого фінансування грантових проєктів відповідно укладених 
договорів у 2021 році склала 660 804 825 грн., при цьому по проєктах за конкурсом 
«Наука для безпеки людини і суспільства» – 245 645 589 грн., по проєктах за конкурсом 
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» – 411 465 748, по проєктах спіль-
ного конкурсу ДФФД та DFG – 3 693 488 грн. Порівняно із 2020 роком загальна сума фі-
нансування грантових проєктів у 2021 році збільшилась на 405 503 397 грн. 

Наукові установи у 2021 році отримали фінансування по 116 проєктах на загальну суму 
402 852 424 грн. (41 проєкт по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» на 
суму 165 941 852 грн., 71 проєкт по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та моло-
дих учених» на суму 234 642 872 грн. та 4 проєкти по спільному конкурсу ДФФД та DFG 
на суму 2 267 700 грн.).

КІЛЬКІСТЬ ПРОЄКТІВ ПО НАУКОВИМ УСТАНОВАМ 
у 2021 році 

КІЛЬКІСТЬ ПРОЄКТІВ ПО ЗАКЛАДАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Рис. 2.5 – Структура фінансування проєктів наукових установ за конкурсами НФДУ

Рис. 2.6 – Структура фінансування проєктів ЗВО за конкурсами НФДУ

Заклади вищої освіти у 2021 році отримали фінансування по 97 проєктах на загальну 
суму 256 964 301 грн. (31 проєкт по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» 
на суму 79 703 737 грн., 64 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 175 834 776 грн. та 2 проєкти по спільному конкурсу ДФФД та 
DFG на суму 1 425 788 грн.).
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Інші установи у 2021 році отримали фінансування по 1 проєкту по конкурсу «Підтримка 
досліджень провідних та молодих учених» на суму 988 100 грн. 

Найбільшими за обсягами фінансування грантоотримувачами Національного фонду 
досліджень України у 2021 році стали:

1. Київський національний університету імені Тараса Шевченка - 25 проєктів на за-
гальну суму 55 149 596,00 грн. (10 проєктів по конкурсу «Наука для безпеки людини і 
суспільства» на суму 26 161 141 грн., 14 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень 
провідних та молодих учених» на суму 27 888 455 грн. та 1 проєкт по спільному кон-
курсу ДФФД та DFG на суму 1 100 000 грн.);

2. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України – 11 проєктів на загальну суму 
49 975 500 грн (6 проєктів по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» на 
суму 29 901 000 грн. та 5 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 20 074 500 грн.)

3. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 10 проєктів на за-
гальну суму 32 324 320 грн. (5 проєктів по конкурсу «Наука для безпеки людини і су-
спільства» на суму 16 369 205 грн. та 5 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень 
провідних та молодих учених» на суму 15 955 115 грн.);

4. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України – 5 проєктів на загальну суму 22 
529 958 грн. (2 проєкти по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» на 
суму 10 850 600 грн. та 3 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 11 679 358 грн.);

5. Львівський національний університет імені Івана Франка - 6 проєктів на загальну 
суму 20 261 539 грн (1 проєкт по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» 
на суму 5 121 239 грн. та 5 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 15 140 300 грн.);

6. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 5 проєктів на загальну 
суму 22 077 393 грн (1 проєкт по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» 
на суму 4 745 400 грн. та 4 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 17 331 993 грн.);

7. Національний університет «Львівська політехніка» – 7 проєктів на загальну суму 17 
688 552 грн (3 проєкти по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» на 
суму 6 537 452 грн. та 4 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених» на суму 11 151 100 грн.)

8. Інститут фізики напівпроводників імені А.Є.Лашкарьова НАН України – 6 проєктів 
на загальну суму 17 571 000 грн. (3 проєкти по конкурсу «Наука для безпеки людини 
і суспільства» на суму 8 146 600 грн., 2 проєкти по конкурсу «Підтримка досліджень 
провідних та молодих учених» на суму 8 573 500 грн. та 1 проєкт по спільному кон-
курсу ДФФД та DFG на суму 850 900 грн.)

9. Сумський державний університет – 10 проєктів на загальну суму 17 337 388 грн. (4 
проєкти по конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства» на суму 4 761 000 
грн., 5 проєктів по конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» 
на суму 12 250 600 грн. та 1 проєкт по спільному конкурсу ДФФД та DFG на суму 325 
788 грн.).

На виконання першого етапу реалізації проєктів у 2021 році за конкурсами «Наука для 
безпеки людини і суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих уче-
них» було профінансовано 208 проєктів на загальну суму 451 850 341,7 грн.

За результатами виконання першого етапу реалізації проєктів грантоотримувачами 
були повернуті невикористані кошти на загальну суму 14 723 305,67 грн. (3,3 % від суми 
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фінансування) по 176 проєктах (84,6 % від загальної кількості профінансованих проєк-
тів).  

У межах першого етапу реалізації проєктів грантоотримувачами було придбано спецу-
статкування по 134 проєктах на загальну суму 129 876 257,21 грн (42 007 468,45 грн. по 43 
проєктах за конкурсом «Наука для безпеки людини і суспільства» та 87 868 788,76 грн 
по 91 проєкту за конкурсом «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»), що 
склало 29,7 % від суми використаних коштів першого етапу виконання договорів 2021 
року.

На виконання другого етапу реалізації проєктів у 2021 році за конкурсами «Наука для 
безпеки людини і суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих уче-
них» було профінансовано 200 проєктів на загальну суму 197 823 380,3 грн.

За результатами виконання другого етапу реалізації проєктів грантоотримувачами були 
повернуті невикористані кошти на загальну суму 9 658 852 грн. (4,9 % від суми фінансу-
вання) по 146 проєктах (73 % від загальної кількості профінансованих проєктів).  

У межах другого етапу реалізації проєктів грантоотримувачами було придбано спецу-
статкування по 43 проєктах на загальну суму 19 253 953,84 грн (3 361 384,36 грн. по 7 
проєктах за конкурсом «Наука для безпеки людини і суспільства» та 15 892 569,48 грн 
по 36 проєктах за конкурсом «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»), 
що склало 10,2 % від суми використаних коштів другого етапу виконання договорів 2021 
року. 

Порівняно із 2020 роком сума коштів, направлених на придбання спецустаткування у 
2021 році, збільшилась на 92 652 548 грн. або на 164 %.

На виконання одного етапу реалізації проєктів спільного конкурсу ДФФД та DFG у 2021 
році було профінансовано 6 проєктів на загальну суму 3 693 488 грн. За результатами 
виконання одного етапу реалізації проєктів грантоотримувачами були повернуті неви-
користані кошти на загальну суму 29 102 грн. (0,8 % від суми фінансування) по 3 проєк-
тах (50 % від загальної кількості профінансованих проєктів).

Протягом першої половини 2021 року рішенням наукової ради було припинено фінан-
сування 2 грантових проєктів на загальну суму 1 830 100 грн. Також було призупинено 
фінансування 2 проєктів на загальну суму 7 303 500 грн. до вирішення питання зміни 
організаційно-правової форми грантоотримувачів. За результатами виконання першо-
го етапу реалізації проєктів науковою радою було прийнято рішення про припинення 
фінансування 8 грантових проєктів, сума фінансування за якими у другому етапі реалі-
зації проєктів у 2021 році передбачалась у розмірі 7 437 615 грн. За результатами вико-
нання другого етапу реалізації проєктів науковою радою було прийнято рішення про 
припинення фінансування 4 грантових проєктів

2.4 РОБОТА ІЗ ЗВІТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ГРАНТООТРИМУ-
ВАЧІВ

З 15 до 30 вересня 2021 року проводилась робота із звітною документацією грантоотри-
мувачів за проєктами – «Підтримка досліджень провідних і молодих вчених» та «Наука 
для безпеки людини та суспільства». 

Разом було перевірено 208 звітів, із яких по 200 рішенням наукової ради НФДУ було 
прийнято рішення про продовження фінансування, а для 8 припинено надання гран-
тової підтримки.

Науковою радою НФДУ було сформовано методичні рекомендації задля уникнення по-
милок при підготовці звітної документації у майбутньому. Такі рекомендації разом із 
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персональними зауваженнями, які були підготовлені за результатами аналізу наукових 
звітів було надіслано грантоотримувачам.

З 15 до 30 грудня 2021 року відбувалось прийняття заключної звітної документації від 
грантоотримувачів за проєктами – «Підтримка досліджень провідних і молодих вче-
них», «Наука для безпеки людини та суспільства», а також спільного конкурсу ДФФД 
та DFG. Разом було перевірено 206 звітів, із яких по 202 рішенням наукової ради НФДУ 
було прийнято схвальне рішення, при цьому для 4 було прийнято рішення про припи-
нення надання грантової підтримки.

Протягом звітного року належну роботу із контролю за реалізацією грантових проєк-
тів було проведено відділом контролю за реалізацією грантових проєктів. За звітний 
період відділом були опрацьовані відповідні матеріали, згідно поставлених завдань 
та функцій які покладаються на відділ, а саме: опрацьовано 208 грантових проєктів 
по конкурсам «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень 
провідних та молодих вчених», з яких в 56 грантових проєктів в частині реєстрацій-
них карток, встановлено невідповідності щодо вимог порядку державної реєстрації та 
обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. У 
ході аналізу змісту реєстраційних карток виявлено, що в позиції «ЕКСПЕРТИ» було про-
ставлено недостовірні дані відповідно до вимог Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність» та Порядку конкурсного відбору та фінансування Фондом 
проєктів з виконання наукових досліджень і розробок. Така інформація найкоротший 
термін була доведена до відома грантоотримувачів та було вжито відповідні заходи 
щодо виправлення реєстраційних карток. 

Також відділом було опрацьовано та проведено аналіз виконаних проєктів за 2020 рік, 
а саме: проєкти Сумського державного університету № 2020.01/0181 «Економіко-мате-
матичне моделювання та прогнозування впливу СOVID-19 на розвиток України у за-
гальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров’я та 
соціо-еколого-економічні детермінанти», де науковим керівником є Васильєва Тетяна 
Анатоліївна та Інституту економіки промисловості НАН України № 2020.01/0253 «Подо-
лання соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості України 
в умовах впливу пандемії COVID-19». У ході проведеного аналізу та перевірки доку-
ментів, які підтверджують ефективне виконання проєктів згідно поставленої мети, та 
документів, які підтверджують виконання завдань згідно календарного плану проєктів, 
порушень не було виявлено, проєкти визнані такими, що відповідають встановленим 
вимогам конкурсів НФДУ. 
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З метою реалізації спільного конкурсу Ф81 науково-дослідних проєктів Державного 
фонду фундаментальних досліджень (ДФФД, Україна) та Німецького дослідницького 
співтовариства (Deutsche Forschung  Gemeinschaft, (DFG), ФРН)» за пріоритетними на-
прямами «Фізика» та «Математика» було створено тимчасову комісію щодо підтвер-
дження актуальності та наявності можливості виконання наукових проєктів перемож-
цями спільних конкурсів наукових проєктів, які проводилися ДФФД з DFG, з 5 осіб.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1133 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 і від 4 
грудня 2019 р. № 1007» рішенням наукової ради НФДУ від 24 грудня 2021 року протокол 
№ 42 було затверджено план дій тимчасової комісії щодо підтвердження актуальності 
та наявності можливості виконання наукових проєктів переможцями спільних конкур-
сів наукових проєктів, які проводилися ДФФД з DFG.

З метою реалізації означеного плану дій було проведено 11 засідань і визначено 6 
учасників-переможців.

Управління грантового забезпечення Фонду протягом звітного року здійснювало су-
провід 6 проєктів-переможців цього конкурсу:

1. Ф81/41600 «Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланар-
ні гетероструктури у порівнянні з ламелярними» (Керівник: Татаренко Валентин, 
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), обсяг фінансування у 2021 
році – 272 800,00 грн.

СПІЛЬНИЙ КОНКУРС Ф81 
науково-дослідних проєктів Державного 
Фонду Фундаментальних Досліджень (ДФФД, 
Україна) та Німецького Дослідницького 
Співтовариства (Deutsche Forschung  
Gemeinschaft, (DFG), ФРН)» за пріоритетними 
напрямами «Фізика» та «Математика»

РОЗДІЛ 3 
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2. Ф81/41396 «Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мере-
жах» (Керівник Житлухіна Олена, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Гал-
кіна НАН України), обсяг фінансування у 2021 році – 260 000,00 грн.

3. Ф81/41481  «Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелек-
триках» (Керівник: Морозовська Ганна, Інститут фізики НАН України), обсяг фінан-
сування у 2021 році – 884 000,00 грн.

4. Ф81/41894 «Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною ані-
зотропією у в’язкій рідині» (Керівник: Лютий Тарас, Сумський державний універси-
тет), обсяг фінансування у 2021 році – 325 788,00 грн.

5. Ф81/41842 «Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних нано-
структур» (Керівник: Борщагівський Євген, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова НАН України), обсяг фінансування у 2021 році – 850 900,00 грн.

6. Ф81/41743 «Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінчен-
новимірних систем» (науковий керівник проєкту: Олексій Капустян, Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка), обсяг фінансування у 2021 році 
– 1 100 000,00 грн.

За кожним з проєктів управлінням грантового забезпечення Фонду для організацій-
но-технічного супроводу було закріплено по референту з числа його працівників (по 2 
особи з кожного відділу).

З 15 до 30 грудня 2021 року було розглянуто звітну документацію грантоотримувачів 
за конкурсом наукових проєктів, які проводилися ДФФД з DFG. Усі звіти були прийняті 
науковою радою Фонду і ухвалено рішення щодо завершення цих проєктів із підтвер-
дженням виконання усіх завдань, передбачених у технічних завданнях і календарних 
планах. 
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У зв’язку з прийняттям 3 вересня 2020 року Закону України № 870-IX «Про внесення 
змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення 
деяких положень» Національним фондом досліджень України розроблено та надіслано 
до Міністерства освіти і науки України для внесення в установленому порядку до Кабі-
нету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 і від 4 грудня 2019 р. 
№ 1007» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність».

Прийнято участь у громадському обговоренні проєкту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національ-
ного фонду досліджень України», розробленого Міністерством освіти і науки України, 
за результатами обговорення якого зауваження та пропозиції Національного фонду 
досліджень України надіслано до Міністерства освіти і науки України.

Прийнято участь у громадському обговоренні проєкту Орієнтовного плану Міністер-
ства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік, 
за результатами обговорення якого пропозиції Національного фонду досліджень Укра-
їни надіслано до Міністерства освіти і науки України.

У рамках підготовки до участі у комітетських слуханнях Комітету Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інновацій Національним фондом досліджень України підго-
товлено Пропозиції до інформаційно-аналітичних матеріалів з питання комітетських 
слухань щодо діяльності Національного фонду досліджень України, з метою врегулю-
вання питань щодо такого:

• особливого статусу Національного фонду досліджень України;
• головного розпорядника бюджетних коштів;
• міжнародного співробітництва;
• оплати та встановлення норм оплати праці іноземних науковців та визнаних укра-

їнських вчених, як експертів, а також членів комісії конкурсів Національного фонду 
досліджень України;

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

РОЗДІЛ 4
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• порядку проведення конкурсів за іншими напрямами (окрім виконання наукових 
досліджень і розробок);

• проведення білатеральних конкурсів;
• розміщення Фонду на постійній основі;
• методичних засад формування кошторисів витрат за рахунок грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України;
• щодо збільшення граничної чисельності працівників Національного фонду дослі-

джень України;
• визначення термінів деяких процедур проведення конкурсів.

На виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та ін-
новацій до протоколу № 76 від 08.09.2021 «Про затвердження Рекомендацій слухань 
у Комітеті на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним фондом до-
сліджень України: проблеми і перспективи» та на виконання пункту 3 Рекомендацій 
слухань у Комітеті на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним фон-
дом досліджень України: проблеми і перспективи» (24 червня 2021 року) Національним 
фондом досліджень України пророблено таку роботу:

• розроблено зміни до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним 
фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170, які по-
годжено наглядовою радою Національного фонду досліджень України та Науковим 
комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій проєкт 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку конкурсного 
відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок» направлено до Міністерства освіти і науки Украї-
ни для погодження заінтересованими органами відповідно до регламентних вимог 
та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України;

• розроблено та направлено до наглядової ради Національного фонду досліджень 
України пропозиції до проєктів документів щодо внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд дослі-
джень України»;

• розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень 
України» та направлено до Міністерства освіти і науки України для погодження за-
інтересованими органами відповідно до регламентних вимог та подання на затвер-
дження Кабінетові Міністрів України.

Розроблено та схвалено науковою радою Національного фонду досліджень України, 
наглядовою радою Фонду погоджено нову редакцію Порядку розгляду та експертизи 
проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному 
фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах.

З метою забезпечення безперервного управління Національним фондом досліджень 
України розроблено та схвалено рішеннями наукової ради Національного фонду дослі-
джень України від 15.11.2021 р. (протокол № 49) та від 30.11.2021 р. (протокол № 51) зміни 
до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів 
наукових рад секцій Національного фонду досліджень України, затверджене рішенням 
установчого засідання наукової ради НФДУ (протокол від 25 січня 2019 року).
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Одним із досягнень міжнародного співробітництва 2021 року було включення НФДУ до 
«Crossref Funder Registry», що значно спрощує механізм забезпечення наявності по-
силання на підтримку проєкту НФДУ в наукових публікаціях, які містять інформацію 
про результати досліджень, виконаних за грантової підтримки Фонду. Членами Crossref 
наразі є 5 тисяч видавців з усього світу. База даних цитувань Crossref охоплює понад 75 
млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наразі ведеться комуніка-
ція із організацією «Elsevier» щодо можливості використання експертної бази. 

Протягом року була проведена низка як онлайн, так і офлайн зустрічей (табл. 4.1). Се-
ред учасників таких спільних зустрічей були представники дипломатичних місій (як 
іноземних, так і посольств України в інших країнах), міжнародних науково-дослідниць-
ких організацій (Японське товариство сприяння науці, Німецьке науково-дослідниць-
ке співтовариство, Швейцарський національний Фонд, Естонська наукова рада, Наці-
ональний центр досліджень і розвитку у Варшаві, Рада Туреччини з науково-технічних 
досліджень та ін.), академій наук (Польська академія наук, національна академія наук 
Азербайджану), цілями таких зустрічей були:

• обговорення можливостей налагодження та розвитку наукової співпраці між уста-
новами;

• залучення іноземних учених до експертизи проєктів із виконання наукових дослі-
джень і розробок;

• проведення спільних навчальних семінарів для співробітників дирекції НФДУ;
• проведення білатеральних конкурсів.

Під час зустрічей із іноземними академічними представництвами (Ґете інститут, Інфор-
маційний центр DAAD у Києві) були досягнуті домовленості щодо організації спільних 
заходів із популяризації наукової та науково-технічної діяльності в Україні. 

22.11. – 28.11.2021 р. делегація від НФДУ у складі представників дирекції та наукової 
ради відвідала Міжнародний форум International Week of Innovative Ideas «InnoWeek.
Uz-2021», який проходив у місті Ташкент (Узбекистан). Протягом візиту представники 
Фонду ознайомилася з роботою виставки інноваційних ідей, взяли участь у церемонії 

МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

РОЗДІЛ 5
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нагородження переможців Марафону технологічного розвитку (TechnoWays), провели 
низку зустрічей із представниками Технопарку та співробітниками секторів із коорди-
нації роботи Академії наук Узбекистану. За результатами зустрічі з директором Фонду 
фінансування науки та підтримки інновацій Республіки Узбекистан Буньоджоном Оху-
новим обговорено основні положення тексту Меморандуму про взаєморозуміння між 
фондами. Варто наголосити на тому, що драфти Меморандумів про взаєморозуміння 
були також підготовлені з Посольством Франції в Україні (підставою для укладання 
якого є оголошення конкурсу за сприянням Посольства) та Японським товариством 
сприяння науці (з метою проведення спільних білатеральних конкурсів). Розроблені 
пропозиції до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом 
досліджень проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, які були розглянуті 
у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та рекомендовані 
Кабінету Міністрів України, у разі їх внесення до відповідних нормативно-правових ак-
тів,  забезпечить можливість проведення таких конкурсів.

2021 рік був насиченим і щодо участі в міжнародних конференціях та форумах. Так, 
Фонд заявив про себе на Глобальному інноваційному самміті  #GIS2021, який проходив 
у Ґраці (Австрія). Через пандемічні обмеження захід проходив у форматі онлайн. Одні-
єю з «особливостей» самміту було проведення зустрічей з потенційними партнерами 
у форматі «B2B» в окремо створених для цього віртуальних кабінетах. Співробітники 
дирекції мали змогу провести 4 таких зустрічей. Керівництво Фонду було також запро-
шено і на GRC European Regional Meeting. Ми мали змогу долучитися до кількох онлайн 
дискусій, під час яких піднімалися, зокрема, питання нових викликів та перспектив на-
укових досліджень, академічної доброчесності, інструментів популяризації міжнарод-
ного співробітництва, можливості кар’єрного зростання для молодих вчених, тощо.

ТАБЛИЦЯ 4.1  
Міжнародні зустрічі керівництва НФДУ

Контактна особа Організація/
установа

Напрями співробітництва, 
що обговорювались

Георгій 
Дубницький

І секретар 
Посольства 
України в США

• організація і проведення спільних кон-
курсів з відповідними фундуючими  ор-
ганізаціями у США;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в США;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ;

• залучення американських експертів до 
оцінки проєктів НФДУ

Денис Яковенко І секретар 
Посольства 
України в Японії

• організація і проведення спільних кон-
курсів з Японським товариством спри-
яння науці (JSPS);

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Японії;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ;

• обговорення змін до законодавства 
України з питань організації і прове-
дення спільних конкурсів, враховуючи 
досвід Японії
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ТАБЛИЦЯ 4.1  
Міжнародні зустрічі керівництва НФДУ

Контактна особа Організація/
установа

Напрями співробітництва, 
що обговорювались

Алікс де Ґассар Аташе з питань 
університетського 
та наукового 
співробітництва 
Посольства 
Франції в Україні

• дизайн конкурсу наукових досліджень 
і розробок за підтримки Посольства 
Франції в Україні;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ;

• залучення французьких експертів до 
оцінки проєктів НФДУ

Йорн Ахтерберг Директор відділу 
міжнародного 
співробітництва 
Німецького 
науково-
дослідницького 
співтовариства 
(DFG)

• організація і проведення спільних кон-
курсів з DFG;

• проведення навчальних вебінарів для 
співробітників НФДУ;

• перемовини щодо процесу фінансуван-
ня НФДУ спільного конкурсу Ф81 нау-
ково-дослідних проєктів Державного 
фонду фундаментальних досліджень 
(ДФФД, Україна) та Німецького дослід-
ницького співтовариства (Deutsche 
Fjrschung  Cgemeinschaft, (DFG) ФРН)» за 
пріоритетними напрямами «Фізика» та 
«Математика»;

• обмін інформацією щодо перспектив-
них напрямів спільних наукових дослі-
джень і розробок;

• залучення німецьких експертів до оцін-
ки проєктів НФДУ;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Мехтільд Кьолер Спеціаліст Відділу 
співробітництва 
з країнами СНД, 
Центральної та 
Східної Європи

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• проведення навчальних вебінарів для 
співробітників НФДУ;

• перемовини щодо процесу фінансуван-
ня НФДУ спільного конкурсу Ф81 нау-
ково-дослідних проєктів Державного 
фонду фундаментальних досліджень 
(ДФФД, Україна) та Німецького дослід-
ницького співтовариства (Deutsche 
Fjrschung  Cgemeinschaft, (DFG) ФРН)» за 
пріоритетними напрямами «Фізика» та 
«Математика»;

• обмін інформацією щодо перспектив-
них напрямів наукових досліджень і 
розробок;
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ТАБЛИЦЯ 4.1  
Міжнародні зустрічі керівництва НФДУ

Контактна особа Організація/
установа

Напрями співробітництва, 
що обговорювались

• залучення німецьких експертів до оцін-
ки проєктів НФДУ;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Арґо Соон Спеціаліст Відділу 
міжнародного 
співробітництва 
Естонської 
наукової ради

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• участь співробітників НФДУ у вебіна-
рах, організованих Естонською науко-
вою радою;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Рустам Рустамов;
Есміра Аліжаєва

Співробітники 
відділу 
міжнародного 
співробітництва; 
національна 
академія наук 
Азербайджану

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Азербайджані;

• залучення азербайджанських експертів 
до оцінки проєктів НФДУ;

• можливість наукового співробітництва 
в рамках ГУАМ;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Єжи Душинський Президент 
Польської 
академії наук

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ;

• залучення вчених з Польщі до оцінки 
проєктів, що подаються на конкурси 
НФДУ;

• обмін досвідом з питань організації і 
проведення спільних наукових конкур-
сів;

• подальша спільна робота законодавчо-
го врегулювання в науково-дослідній 
галузі Польщі та України;

• розвиток дослідницької інфраструкту-
ри

Котаро Кудера Керівник відділу 
міжнародного 
наукового спів-
робітництва 
Японського това-
риства сприяння 
науці (JSPS)

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• обговорення змін до законодавства 
України з питань організації і прове-
дення спільних конкурсів, враховуючи 
досвід Японії»;
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ТАБЛИЦЯ 4.1  
Міжнародні зустрічі керівництва НФДУ

Контактна особа Організація/
установа

Напрями співробітництва, 
що обговорювались

• обмін інформацією щодо перспектив-
них напрямів наукових спільних  дослі-
джень і розробок;

• залучення японських експертів до оцін-
ки проєктів НФДУ;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Катаріна Бук Заступник 
директора Ґете 
інституту в Києві

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Гізела Ціммерман Керівник Iнфор-
маційного центру 
DAAD у Києві

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Кшиштоф 
Шиманський

Співробітник 
відділу наукових 
зв’язків «Elsevier»

• надання доступу співробітникам НФДУ 
до наукометричної бази Scopus;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених при використанні 
платформи Elsevier;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

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

• дизайн спільного конкурсу NCBR та 
НФДУ, запланованого на 2022 рік;

• залучення польських експертів до оцін-
ки проєктів НФДУ;

• проведення навчальних вебінарів для 
працівників НФДУ;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Польщі;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Ян Осінський Головний 
спеціаліст 
Національного 
центру розвитку 
та досліджень 
(Варшава, 
Республіка 
Польща)

• дизайн спільного конкурсу NCBR та 
НФДУ, запланованого на 2022 рік;

• залучення польських експертів до оцін-
ки проєктів НФДУ;

• проведення навчальних вебінарів для 
працівників НФДУ;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Польщі;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ
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ТАБЛИЦЯ 4.1  
Міжнародні зустрічі керівництва НФДУ

Контактна особа Організація/
установа

Напрями співробітництва, 
що обговорювались

Ладіна Кнапп Науковий 
спеціаліст 
Швейцарського 
національного 
Фонду (SNSF)

• можливість долучення до AcademiaNet 
(AN) - міжнародної бази даних із понад 
3150 профілями високого рівня квалі-
фікованих жінок-науковиць із усіх дис-
циплін з понад 40 країн;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Швейцарії;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Рагіб Байрам 
Бейлі

Співробітник 
відділу 
міжнародного 
співробітництва 
Ради Туреччини 
з науково-
технічних 
досліджень 
(TÜBİTAK)

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Туреччині;

• інформаційна підтримка діяльності 
НФДУ

Буньоджон 
Охунов

Директор Фонду 
фінансування 
науки та 
підтримки 
інновацій 
Республіки 
Узбекистан

• організація і проведення спільних кон-
курсів;

• популяризація наукових здобутків 
українських вчених в Узбекистані;

• залучення експертів до оцінки проєктів 
НФДУ

У 2021 році підготовлено підписання договору із United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) щодо реалізації проєкту «Низьковуглецева економіка України для 
запобігання зміні клімату: сприяння інвестиціям для розширення масштабів іннова-
ційних екологічно чистих рішень для низьковуглецевої економіки та кліматичних за-
ходів».

Підготовлено драфт-версії меморандумів про взаєморозуміння з Посольством Франції 
в Україні, Фондом фінансування науки та підтримки інновацій Республіки Узбекистан, 
Японським товариством сприяння науці.

Керівництво НФДУ протягом року брало активну участь в міжнародних науково-кому-
нікативних заходах:

• Спільна українсько-німецька комісія з питань науки та технологій (26.03.2021, Київ, 
онлайн);

• Глобальний інноваційний саміт #GIS2021 (18.05.2021, Ґрац, Австрія, онлайн);
• 2021 European Regional Meeting GRC (21.10 - 21.10.2021, Мадрид, Іспанія, онлайн);
• International Week of Innovative Ideas InnoWeek.Uz-2021(22.11.-21.11.2021, Ташкент, Ре-

спубліка Узбекистан);
• Horizon Europe Launch Day (03.12.2021, Київ).
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Протягом звітного року НФДУ було реалізовано низку комунікативних заходів з попу-
ляризації наукових здобутків грантотримувачів та інформування наукової спільноти 
про основні напрями діяльності Фонду:

• проведено повний ребрендинг веб-сайту НФДУ; 
• розроблено Комунікаційну стратегію;
• виготовлено 2 відео: промо та відео до річниці Незалежності України;
• створені опитувальники для грантоотримувачів та експертів щодо якості прове-

дення конкурсів НФДУ;
• проведено роботу в напрямку зростання дописувачів у соціальній мережі Фейсбук 

з 975 до 2410 людей; 
• розміщено 166 постів на Facebook; 
• розміщено 107 постів на сайті Фонду – українська версія; 
• розміщено 58 постів на сайті Фонду – англійська версія; 
• розміщено 41 пост у Twitter; 
• створено рубрику «Наші переможці»;
• розроблено концепцію веб-платформи з популяризації наукової та науково-тех-

нічної діяльності;
• проведено два онлайн заходи до Всеукраїнського та Всесвітнього днів науки «Нау-

кова Supernova-1» та «Наукова Supernova-2» та «Наукова Supernova»   у змішаному 
форматі;

• проведено 4 вебінари співробітниками Фонду для грантоотримувачів та потенцій-
них учасників щодо оформлення проєктних заявок та звітної документації у рамках 
оголошених конкурсів; 

• проведено три вебінари, присвячені діяльності Фонду, проєктному менеджменту 
та анонсуванню нових конкурсів (НЮУ імені Ярослава Мудрого та НУ «Чернігівська 
політехніка», Ужгородський національний університет);

ЗАХОДИ                             
З КОМУНІКАЦІЇ

РОЗДІЛ 6
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• проведено 7 відкритих зустрічей з керівництвом та професорсько-викладацьким 
складом ЗВО, присвячених діяльності Фонду, проєктному менеджменту та анонсу-
ванню нових конкурсів у Львові конкурсів (Львівська політехніка, Український Ка-
толицький Університет, Інститут українознавства                 ім. І. Крип'якевича, ЛНУ 
імені Івана Франка) та Харкові (ХНУРЕ, Національний аерокосмічний університет 
імені М.Є. Жуковського «ХАІ», Навчально-науковий інститут Каразінська школа біз-
несу);

• підписано Меморандум про співпрацю щодо популяризації наукової та науко-
во-технічної діяльності  з ХНУ імені В.Н. Каразіна, ЛНУ імені Івана Франка та Київ-
ським академічним університетом.

• підписано Меморандум про співпрацю з Українським культурним фондом.
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Одним із пріоритетних напрямів діяльності НФДУ є сприяння налагодженню науко-
во-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та 
представниками реального сектора економіки і сфери послуг. Таке співробітництво 
може бути реалізоване у форматі виробничо-орієнтованих наукових досліджень і 
розробок, де, з одного боку, реальний сектор економіки формує інноваційне наукове 
завдання в модернізації виробничих процесів і залучає до цього наукові установи й 
заклади вищої освіти України, з іншого, – Фонд формує пропозиції у вигляді актуальних 
конкурсів грантових проєктів. Іншою формою науково-орієнтованого співробітництва 
може стати посередницька функція Фонду у знаходженні виконавців на здійснення на-
уково-технічних розробок. Вважаємо, що таке співробітництво дозволить на практиці 
створити інноваційний науковий простір, у межах якого буде реалізовуватись замкну-
тий цикл «інноваційна ідея – наукова розробка – промисловий зразок – економічний 
ефект». 

Протягом звітного періоду НФДУ здійснював низку заходів із налагодження співробіт-
ництва із потенційними стейхолдерами. Серед таких варто згадати:

1. УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ І ІНФОРМАЦІЇ  

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації створено з метою за-
безпечення здійснення та наукового супроводу заходів з реалізації державної політики 
у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, 
а також для наукового забезпечення виконання завдань і функцій у зазначених вище 
сферах, покладених на Орган управління. Було обговорено перспективні напрями вза-
ємодії, серед яких варто виділити:

• моніторинг та аналітичні дослідження процесів у науковій, науково-технічній та ін-
новаційній сферах;

• спільне розроблення проєктів законодавчих актів та науково-методичних доку-
ментів з питань науково-технічної експертизи, науково-технічної інформації, інно-

СПІВРОБІТНИЦТВО З ПОТЕНЦІЙНИМИ 
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

РОЗДІЛ 7
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• підготовка спільних аналітичних оглядів щодо стану, досвіду та актуальних питань 
науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні та за кордоном;

• перевірка на відповідність наукових та науково-технічних проєктів, поданих на 
конкурси НФДУ; 

• навчання співробітників НФДУ з питань реєстраційно-облікової роботи наукових 
досліджень і розробок та ін.

2. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ 
ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ РИНКІВ" 

Державне підприємство “Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу 
зовнішніх товарних ринків” Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства − провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр в Україні з 
досліджень зовнішніх та внутрішніх ринків товарів і послуг. ДЗІ уповноважене наказом 
№ 608 від 02.05.2018 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі здійснювати мо-
ніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках, досліджувати динамі-
ку цінових процесів на ринках та відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) 
цін кон’юнктурі світового ринку. Підприємство надає повний спектр інформаційних, 
аналітичних, дослідницьких та експертних послуг: експертизу зовнішньоекономічних 
контрактів, дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків, консультування з пи-
тань комерційної діяльності та управління, надання комплексного супроводу тендер-
них закупівель. ДЗІ організовує, проводить конференції, виставки і бізнес-заходи та 
здійснює їхню підтримку в Україні й за кордоном. Окремим, важливим напрямом ро-
боти підприємства є сприяння в розвитку об’єктів експортно-імпортних відносин та 
допомога  в налагодженні ділових зв’язків із іноземними компаніями. Для цього в ДЗІ 
була створена база імпортерів та експортерів України. Було обговорено перспективні 
напрями взаємодії, серед яких варто виділити:

• надання цінової довідки на товар;
• експертиза цінових умов угоди на постачання товарів або експертиза зовнішньо-е-

кономічних контрактів – це експертний висновок щодо відповідності цін контракту 
кон'юнктурі ринку (ринковим цінам);

• надання довідок потенційним грантотримувачам щодо відповідності поданої тен-
дерної пропозиції вимогам тендерної документації, зазначеним у період оголо-
шення Закупівлі містить висновок про відповідність чи невідповідність поданої 
тендерної пропозиції умовам Закупівлі та перелік інформації щодо виявлених не-
відповідностей в поданій тендерній пропозиції вимогам тендерної документації, 
зазначеним у період оголошення Закупівлі;

• зниження витрат підприємства при закупівлі,
• скорочення часу проведення закупівлі та пришвидшення оборотності коштів,
• зменшення ризиків індивідуальної відповідальності керівного складу та фахівців, 

що можуть виникати у зв’язку з некомпетентністю та неналежним виконанням своїх 
обов’язків іншими фахівцями підприємства на яких покладені таки обов’язки,

• зниження ризиків проведення необґрунтованої закупівлі та прийняття некоррек-
тного управлінського рішення,

• підвищення фінансово-економічних показників діяльності підприємства,
• зниження ризиків виникнення корупційної складової при проведенні закупівель 

та ін.
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Корпорація «ELCOR» виготовляє і поставляє електротехнічне обладнання як на базі 
комплектуючих апаратів виробництва підприємств України та країн СНД, так і на 
базі комплектуючих виробів провідних західних фірм, таких як «Schneider Electric», 
«Siemens», «ABB», та ін. Зазначені комплектуючі відповідають сучасному світовому 
технічному рівню, мають менші габарити, надійні і зручні в експлуатації. Корпорація 
«ЕлКор» тісно співпрацює з багатьма провідними світовими компаніями-виробника-
ми електротехнічних виробів. Це дозволяє нам укомплектовувати наші вироби, систе-
ми найнадійнішими, якісними, інноваційними виробами. А партнерські відносини між 
корпорацією «ELCOR» і світовими виробниками, в свою чергу, сприятливо позначають-
ся на ціні кінцевого продукту для кінцевого споживача. Було обговорено перспективні 
напрями взаємодії, серед яких варто виділити:

• залучення представників корпорації до формування пріоритетних напрямів робо-
ти НФДУ;

• просування і популяризація наукових досліджень і розробок НФДУ;
• проведення спільних проєктів;
• надання експертних висновків щодо наукових продуктів за напрямом діяльності 

корпорації.

4. КОМПАНІЯ SIMCORD. 
Місія компанії – створити та передати людству у користування інструмент, який повні-
стю змінить вектор його розвитку, а також сенс і спосіб життя, надавши кожному мож-
ливість максимально реалізувати свій потенціал. дин із пріоритетів у плані розробок 
Компанії полягає в комплексному удосконаленні використовуваного програмного за-
безпечення, щоб надалі досягти розширення функціональності Системи відповідно до 
планів розвитку Системи Bitbon. Компанія Simcord планує в найкоротші терміни запу-
стити весь спектр компонентів і сервісів Біржі Цифрових Активів, тоді Учасники Сис-
теми Bitbon отримають можливість фактично управляти своїми цифровими активами. 
Виконання робіт з організації взаємодії з великими біржами спрямоване забезпечення 
функціонування майданчиків з агрегованою ліквідністю цифрових активів. Було обго-
ворено перспективні напрями взаємодії, серед яких варто виділити:

• залучення представників компанії до формування пріоритетних напрямів роботи 
НФДУ;

• просування і популяризація наукових досліджень і розробок НФДУ;
• проведення спільних проєктів;
• надання експертних висновків щодо наукових продуктів за напрямом діяльності 

компанії.

5. ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДОКУЧАЄВСЬКІ 
ЧОРНОЗЕМИ» 

ТОВ «АПК Докучаївські чорноземи» діє на території Полтавської та Харківської облас-
тей та об'єднує 9 окремих підприємств з єдиним управлінським центром у м. Карлівці, 
які обробляють понад 30 тисяч гектарів ріллі, а також мехзагін, інкубаторно-птахівни-
че підприємство, хлібозавод та ін. Таким чином, агрокомпанія «Докучаєвські чорно-
земи» розвивається за принципом замкнутого циклу, тобто вирощування, переробки 
та реалізації сільгосппродукції. Основні галузі сільського господарства – виробництво 
товарного зерна, насінництво, рослинництво, плодово-ягідне виробництво, тваринни-
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цтво, збереження сільгосппродукції, переробка, риборозведення і т.п. Компанія успіш-
но розвиває свинарство. Було обговорено перспективні напрями взаємодії, серед яких 
варто виділити:

• залучення представників компанії до формування пріоритетних напрямів роботи 
НФДУ;

• просування і популяризація наукових досліджень і розробок НФДУ;
• проведення спільних проєктів;
• надання експертних висновків щодо наукових продуктів за напрямом діяльності 

компанії.
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На підставі узагальнення результатів роботи Національного фонду досліджень України 
в 2021 році можна констатувати таке:

I. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НФДУ В 2021 РОЦІ:

• кількість публікацій грантооримувачів у виданнях, що індексуються в міжнародних 
базах даних Web of Science та/чи Scopus, зокрема публікацій, у виданнях, що нале-
жать до перших двох квартилів – 557 одиниць;

• кількість монографій (розділів у монографіях), підготовлених у межах реалізації 
проєктів та виданих провідними видавництвами – 64 одиниці;

• кількість проєктів, які завершилися впровадженням – 41 акт про впровадження;
• середній розмір гранту на здійснення наукових досліджень за проєктами, підтри-

маними Фондом – 3087,9 тис. грн.;
• частка дослідників віком до 40 років у загальній кількості виконавців проєктів – 43 

% (805 із 1878 виконавців проєктів).

II. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ РОБОТИ НФДУ НА 2021 
РІК МОЖНА ВВАЖАТИ В ЦІЛОМУ ВИКОНАННІ:

1.  Організаційні заходи

1.1 Продовження комплектації штату працівників дирекції – виконано, опис заходів 
с. 8-9.

1.2 Переїзд окремих структурних підрозділів дирекції Фонду та їх облаштування за 
адресою: вул. Б. Грінченка, 1 – виконано, опис заходів с. 11.

1.3 Матеріально-технічне забезпечення роботи Фонду – виконано, опис заходів с. 10-11.

1.4 Вдосконалення нормативно-правових актів, що стосуються роботи Фонду як бю-
джетної організації – виконано, опис заходів с. 44-45.

1.5 Впорядкування документів щодо надання грантової підтримки у 2020 році – викона-
но, опис заходів с. 19.

1.6 Проведення аналізу організаційної роботи дирекції Фонду у 2020 році з метою 
оптимізації операційних процесів – виконано, опис заходів с. 16-18; 20-21.

1.7 Передання до Державного архіву документації Державного фонду фундаменталь-
них досліджень (ДФФД), яку було передано НФДУ (згідно з передавальними акта-
ми) – виконано, частково опис заходів с. 13.

ВИСНОВКИ
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1.8 Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників дирекції Фонду (участь у 
вебінарах та семінарах, навчання нових працівників і т.ін.) – виконано, опис заходів 
с. 10.

1.9 Розробка механізмів оцінювання якості та результативності реалізації проєктів, що 
фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду – виконано, опис заходів с. 40-41.

2.  Заходи з інформатизації роботи НФДУ

1. 2.1 Закупівля необхідної офісної та комп’ютерної техніки – виконано, опис заходів 
с. 14-15.

2. 2.2 Створення локальної Інтернет-мережі у нових приміщеннях – виконано, опис 
заходів с. 15.

3. 2.3 Побудова комплексної системи безпеки у приміщеннях, які орендуються Фондом 
– виконано, опис заходів с. 15.

4. 2.4 Завершення редизайну веб-сторінки Фонду – виконано, опис заходів с. 15; с. 53.

5. 2.5 Створення інформаційних та рекламних матеріалів (відео, промо-матеріали і 
т.ін.) – виконано, опис заходів с. 53.

6. 2.6 Створення публікацій, які інформують громадськість та заінтересовані організа-
ції про діяльність Фонду, а також розміщення їх на інформаційних ресурсах – вико-
нано, опис заходів с. 53.

7. 2.7 Розробка/модернізація електронної інформаційної системи для подання та об-
робки проєктів, що подаються на конкурс (автоматизованої системи «Конкурс про-
єктів НФДУ»); електронної бази експертів, які проводять експертизу проєктів, що 
подаються на конкурс; та електронної бази даних наукових досліджень та розробок, 
що фінансуються або фінансувалися Фондом – виконано, детальний опис заходів 
с. 15.

8. 2.8 Продовження роботи з формування бази експертів Фонду, включаючи залучен-
ня нових іноземних експертів – виконано, детальний опис заходів с. 26-27; с. 34-36.

9. 2.9 Налагодження співробітництва з науковими та науково-дослідними установами, 
а також з представниками наукової спільноти щодо проведення заходів з популя-
ризації наукової та науково-технічної діяльності – виконано, детальний опис захо-
дів с. 53.

3. Заходи з конкурсного фінансування проєктів-переможців кон-
курсів із виконання наукових досліджень та розробок

3.1 Розробка необхідних процедур для впровадження фінансування грантоотримува-
чів за КЕКВ 2610 – виконано, детальний опис заходів с. 36-40.

3.2 Розроблення та затвердження нових форм договірної та звітної документації – ви-
конано, опис заходів с. 19,40.

3.3 Оптимізація критеріїв визначення проєктів-переможців, а також порядку експерти-
зи та конкурсного відбору, з урахуванням досвіду 2020 року – виконано, опис захо-
дів с. 19.

3.4 Ведення договірної роботи, укладання договорів з грантоотримувачами на 2021 рік 
(з переможцями конкурсів «Наука для безпеки для людини та суспільства», «Під-
тримка досліджень провідних та молодих учених» та інших конкурсів) – виконано, 
опис заходів с. 36-40.
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3.5 Аналіз, прийняття та схвалення звітної документації грантоотримувачів. Прийняття 
обґрунтованого рішення про продовження (або припинення) фінансування проєк-
тів на основі процедури розгляду наукової та фінансової звітної документації – ви-
конано, опис заходів с. 40-41.

3.6 Оголошення конкурсу/конкурсів проєктів із виконання наукових досліджень і роз-
робок за рахунок грантової підтримки – виконано, детальний опис заходів с. 19-36.

3.7 Формування комісій конкурсу/конкурсів, організація їх роботи – виконано, деталь-
ний опис заходів с. 19-36.

3.8 Прийом заявок для участі у конкурсі/конкурсах – виконано, детальний опис заходів 
с. 19-36.

3.9 Експертне оцінювання заявок на одержання грантової підтримки із виконання на-
укових досліджень і розробок – виконано, детальний опис заходів с. 19-36.

3.10 Визначення переможців конкурсу/конкурсів проєктів із виконання наукових дослі-
джень і розробок за рахунок грантової підтримки – виконано, детальний опис захо-
дів с. 19-36.

3.11 Робота тимчасової комісії з метою визначення можливості та актуальності реалі-
зації проєктів-переможців спільного конкурсу (Ф-81), що проводився Державним 
фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецьким науковим співтовари-
ством (DFG) – виконано, детальний опис заходів с. 42-43.

3.12 Підписання договорів з переможцями спільного конкурсу (Ф-81), що проводився 
Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецьким науковим 
співтовариством (DFG), спираючись на відповідне рішення Тимчасової комісії – ви-
конано, детальний опис заходів с. 42-43.

3.13 Аналіз, прийняття та схвалення звітної документації переможців спільного конкур-
су (Ф-81), що проводився Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) 
та Німецьким науковим співтовариством (DFG). Прийняття обґрунтованого рішення 
про продовження (або припинення) фінансування проєктів на основі процедури 
розгляду наукової та фінансової звітної документації – виконано, детальний опис 
заходів с. 42-43.

4. Заходи щодо забезпечення фінансування у 2022 році нових про-
єктів-переможців конкурсу/конкурсів Фонду

4.1 Визначення тематики нових конкурсів, які будуть проведені у 2021 році, та напрям-
ків грантової підтримки проєктів НФДУ у 2022 році – виконано, детальний опис за-
ходів с. 21-36.

4.2 Розроблення необхідної нормативно-правової бази для надання грантової під-
тримки на інші напрями, окрім виконання наукових досліджень і розробок – вико-
нано, детальний опис заходів с. 44-45.

4.3 Складання та обґрунтування проєкту бюджетного запиту на 2022 рік, з урахуванням 
фінансування проєктів-переможців 2021 року, а також тих, що буде визначено пе-
реможцями у 2022 році – виконано, детальний опис заходів с. 36-43.

5.  Заходи з міжнародного співробітництва

5.1 Комунікація з Німецьким науковим співтовариством (DFG) з метою отримання під-
твердження/заперечення іноземним науковим товариством зацікавленості  у про-
довженні реалізації проєкту українською стороною (для переможців спільного кон-
курсу Ф-81) – виконано, опис заходів с. 42-43.
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5.2 Ведення переговорів з іноземними фундуючими організаціями щодо можливості 
проведення спільних конкурсів наукових досліджень і розробок – виконано, опис 
заходів с. 48-51.

5.3 Підписання меморандумів про співпрацю з іноземними фундуючими організаціями 
щодо можливості проведення спільних конкурсів наукових досліджень і розробок – 
виконано, опис заходів с. 52.

5.4 Оголошення спільних міжнародних конкурсів з установами-партнерами: наразі не-
має нормативних підстав проводити такі конкурси.

5.5 Проведення комунікації з представниками Міжнародних грантових програм – вико-
нано, опис заходів с. 48-51.

5.6 Розроблення необхідної нормативно-правової бази для організації та проведення 
спільних міжнародних наукових конкурсів – виконано, опис заходів с. 44-45.

6.  Заходи з організації  співробітництва між Фондом та потенцій-
ними партнерами-резидентами України з метою оголошення 
спільних конкурсів

6.1 Встановлення контактів та комунікація з українськими бізнес-структурами та біз-
нес-асоціаціями з метою організації спільних конкурсів – виконано, опис заходів 
с. 54-57.

6.2 Проведення спільних заходів з метою популяризації Фонду і наукової та науко-
во-технічної діяльності – виконано, опис заходів с. 54-57.

6.3 Визначення можливості співпраці з іншими фондами та інвесторами – виконано, 
опис заходів с. 48-51; с. 54-57.
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Перспективні напрями розвитку Національного фонду досліджень 
України на 2022 рік є:

• удосконалення механізмів підтримки найкращих галузевих, міждисциплінарних та 
міжнародних (з українською участю) проєктів, особливо тих, що виконуються ко-
лективами молодих учених;  

• зміцнення кадрового потенціалу Фонду як державної бюджетної установи та вдо-
сконалення взаємодії Фонду із грантоотримувачами;  

• підвищення об’єктивності оцінювання проектів шляхом:  
• збільшення числа експертів із-за кордону; 
• забезпечення максимальної прозорості та ефективності процедур оцінювання 

проєктів на відповідність формальним ознакам; 
• проведення навчальних семінарів/вебінарів для потенційних експертів;
• посилення міжнародного співробітництва Фонду шляхом:
• проведення білатеральних/мультилатеральних конкурсів;
• долучення до міжнародних професійних наукових спільнот з метою популяризації 

Фонду та проєктів, що фінансуються Фондом;
• підтримка (із постійним удосконаленням) програмного забезпечення для онлайн 

подання та оцінювання заявок, поданих на конкурси Фонду; 
• популяризація діяльності Фонду та результатів проєктів, які фінансуються/фінан-

сувалися Фондом;
• відстеження результатів виконання наданих Фондом грантів протягом 3–5 років 

після їх закінчення для визначення ефективності процедур конкурсного розподілу 
фінансування (публікації, їх цитування, кар’єрне зростання виконавців, міжнарод-
на співпраця тощо);

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
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ДОДАТОК А 
Перелік переможців за конкурсом «Наука для безпеки і сталого розвитку України» 2021 року

№

з/п
Номер проєкту Назва проєкту Науковий керівник проєкту Установа 

1 2021.01/0106 Колабораціонізм на тимчасово окупованих 
територіях України: проблеми правової 
оцінки, гарантування прав і свобод людини та 
реінтеграції територій

Яковюк Іван Васильович Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого

2 2021.01/0232 Моделювання та форсайтинг екологічних, 
поведінкових та інституційних патернів 
вуглецево-нейтрального розвитку для 
забезпечення енергетичної безпеки України

Пімоненко Тетяна 
Володимирівна

Сумський державний 
університет 

3 2021.01/0183 Реструктуризація національної економіки в 
напрямі цифрових трансформацій для сталого 
розвитку

Карінцева Олександра 
Іванівна

Сумський державний 
університет

4 2021.01/0151 «Підвищення ефективності кримінально-
правової охорони довкілля в Україні: 
теоретико-прикладні засади»

Мовчан Роман 
Олександрович

Донецький національний 
університет імені Василя 
Стуса

5 2021.01/0239 Нові геостратегічні загрози соціальній безпеці 
людини в умовах гібридної війни та шляхи їх 
запобігання

Варналій Захарій 
Степанович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

6 2021.01/0416 Впровадження кліматично-нейтральних 
інновацій в управління аграрним 
природокористуванням в контексті еколого-
енергетичної безпеки України

Брич Василь Ярославович Західноукраїнський 
національний університет 
 

7 2021.01/0409 Формування тарифної політики в 
газопостачанні задля інформаційно-
соціальної безпеки

Гораль Ліліана Тарасівна Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 

8 2021.01/0021 Формування критичного мислення громадян 
як чинник безпеки в умовах збройного 
насилля та інформаційної агресії на Сході 
України

Курило Віталій Семенович ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка» 
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9 2021.01/0198 Постковідна соціально-психологічна 
реабілітація учасників освітнього процесу в 
діяльності працівників психологічної служби

Панок Віталій Григорович Український науково-
методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи 

10 2021.01/0295 Зростання нерівності та бідності в Україні 
внаслідок пандемії COVID-19

Лібанова Елла 
Марленівна

Інститут демографії та 
соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної 
академії наук України 

11 2021.01/0343 Забезпечення соціального захисту учасників 
АТО/ООС та суспільної інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в умовах посилення загроз 
соціальній безпеці

Міщук Галина Юріївна Національний університет 
водного господарства та 
природокористування 

12 2021.01/0433 «Оцінка наслідків впливу пандемії Covid-19 на 
кадровий потенціал України та визначення 
шляхів їх подолання»

Подольчак Назар 
Юрійович

Національний університет 
«Львівська політехніка» 

13 2021.01/0272 Психологічні чинники прийняття рішення 
щодо вакцинації: крос-культурний аспект

Іван Данилюк Васильович Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

14 2021.01/0009 Drosophila melanogaster як платформа 
скринінгу нових противірусних сполук та 
вивчення клітинних механізмів захисту від 
вірусів

Осташ Богдан 
Омелянович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка  
 

15 2021.01/0010 Створення ензиматичного набору та 
портативних біосенсорів для експрес-аналізу 
креатиніну – маркера гострих функціональних 
порушень нирок

Гончар Михайло 
Васильович

Інститут біології клітини 

16 2021.01/0016 Взаємні дальні кореляції, функції пам’яті, 
ентропія та інформацийна температура 
нуклеотидних послідовностей РНК вірусів як 
індикатори небезпеки для людини

Усатенко Олег Вікторович Інститут радіофізики та 
електроніки ім. О.Я. Усикова 
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17 2021.01/0024 Визначення клінічно-значущих мутацій генів у 
зразках злоякісних новоутворень українських 
пацієнтів для розроблення діагностикумів та 
встановлення фармакологічної резистентності 
пухлин до ліків

Тукало Михайло 
Арсентійович

Інститут молекулярної 
біології і генетики 

18 2021.01/0061 Кумулятивний нейротоксичний ефект від 
мультикомпонентного забруднення твердими 
частинками повітря та нейроактивними 
фармацевтичними препаратами, 
біоматеріалами (зокрема SARS-CoV-2), 
токсичними металами та його подолання

Борисова Тетяна 
Олександрівна

Інститут біохімії ім. О.В. 
Палладіна 

19 2021.01/0062 Молекулярний дизайн, синтез та скринінг 
нових потенційних противірусних 
фармацевтичних інгредієнтів для терапії 
інфекційного захворювання COVID-19

Калугін Олег 
Миколайович

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

20 2021.01/0087 Роль G-квадруплексів і псевдоуридинових 
сайтів в розробці нових стратегій антивірусної 
терапії SARS-CoV-2.

Горб Леонід Григорович Інститут молекулярної 
біології і генетики

21 2021.01/0208 Вплив природної та штучної імунізації 
антигенами SARS-CoV-2 на стан системи 
гемостазу

Скок Марина 
Володимирівна

Інститут біохімії ім. О.В 
Палладіна 

22 2021.01/0210 Роль мітохондріальних механізмів у розвитку 
та попередженні порушень серцево-судинної 
функції при старінні

Сагач Вадим Федорович Інститут фізіології                     
ім. О.О. Богомольця 

23 2021.01/0213 Дослідження перебігу та наслідків COVID-19 у 
хворих на цукровий діабет та впливу інфекції 
SARS-CoV-2 на темп біологічного старіння

Тронько Микола 
Дмитрович

Державна установа «Інститут 
ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка 

24 2021.01/0229 Біофізичні характеристики циркулюючих 
метастатичних клітин як потенційні мішені 
антиметастатичної терапії

Довбешко Галина 
Іванівна

Інститут фізики 
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25 2021.01/0263 Біотехнологічний та фармакологічний 
потенціал нового антимікобактерійного 
антибіотика Je478

Федоренко Віктор 
Олександрович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

26 2021.01/0282 Створення аерозолю ліпосомальної форми 
комплексу куркуміноїдів і мікроРНК для 
терапії ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Шульга Сергій 
Михайлович

Державна установа "Інститут 
харчової біотехнології та 
геноміки 

27 2021.01/0313 Створення генотипів пшениці м`якої з 
генами стійкості проти високопатогенних рас 
стеблової іржі з використанням молекулярних 
маркерів як запорука харчової безпеки 
України

Пірко Ярослав 
Васильович

Державна установа «Інститут 
харчової біотехнології та 
геноміки 

28 2021.01/0414 Нові флуоресцентні барвники та 
мультифлуорофорні системи для покращення 
чутливості діагностики методами проточної 
цитофлуориметрії та флуоресцентної 
мікроскопії

Татарець Анатолій 
Леонідович

Державна наукова установа 
«Науково-технологічний 
комплекс «Інститут 
монокристалів» 

29 2021.01/0417 Клітинно-молекулярні механізми 
гепатопротекторної дії вітаміну D3 за 
неалкогольної жирової хвороби печінки, 
асоційованої з розвитком експериментального 
цукрового діабету 2 типу

Шиманський Ігор 
Олександрович

Інститут біохімії ім. О.В 
Палладіна 

30 2021.01/0435 Розробка новітньої технології лікування 
діабетичного нейропатичного болю за 
допомогою вірусних векторів

Білан Павло 
Володимирович

Інститут фізіології                      
ім. О.О. Богомольця  

31 2021.01/0076 Створення інноваційного дезінфекційного 
засобу на основі наночастинок металів для 
знешкодження збудників емерджентних 
інфекційних хвороб

Бєліков Костянтин 
Миколайович

Державна наукова установа 
«Науково-технологічний 
комплекс «Інститут 
монокристалів» 
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32 2021.01/0022 Структурно-модифіковані природні сполуки 
бромотирозинового ряду як інгібітори 
бактеріальних біоплівок для профілактики та 
терапії персистуючих інфекцій

Смолій Олег Борисович Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії ім. В.П. Кухаря 

33 2021.01/0332 Розроблення ефективного антимікробного 
та ранозагоювального біопрепарату для 
профілактики і лікування гнійно-запальних 
ран шкіри та слизових оболонок

Співак Микола Якович Інститут мікробіології 
і вірусології                                                
ім. Д.К. Заболотного 

34 2021.01/0328 Ефективне лікування травм периферичних 
нервів біоміметичними 3D-імплантами

Войтенко Нана 
Володимирівна

Приватний заклад вищої 
освіти "Академія Добробут"

35 2021.01/0276 Терапевтичний потенціал і безпечність 
тривимірних конструкцій на основі 
мезенхімальних стовбурових клітин для 
лікування ран, що не загоюються

Петренко Олександр 
Юрійович

Інститут проблем кріобіології 
і кріомедицини 

36 2021.01/0391 Розробка нових анестезуючих засобів Михайлюк Павло 
Костянтинович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

37 2021.01/0006 Вивчення циркуляції зоонотичних вірусів 
грипу А в природному резервуарі, оцінка 
їх епідемічних ризиків та небезпеки для 
здоров’я людини в Україні

Стегній Борис 
Темофійович

Національний науковий 
центр «Інститут 
експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини» 

38 2021.01/0177 Створення тест-системи для кількісного 
визначення протеїну С з метою 
діагностики загрози внутрішньосудинного 
тромбоутворення

Корчинський Олександр 
Геннадійович

Інститут біохімії                          
ім. О.В. Палладіна  

39 2021.01/0184 Лісівничі та молекулярно-генетичні засади 
підвищення біотичної стійкості деревостанів 
сосни звичайної в контексті адаптації до змін 
клімату та антропогенного навантаження

Ковальова Валентина 
Андріївна

Національний лісотехнічний 
університет України 
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40 2021.01/0371 Наноматеріали на основі благородних металів 
в біомедицині: системне дослідження питань 
біобезпеки

Муха Юлія Петрівна Інститут хімії поверхні ім. О.О. 
Чуйка  

41 2021.01/0204 Дослідження та розробка іонно-плазмових 
технологій синтезу багатофункціональних 
складнокомпозиційних покриттів для 
медичних імплантатів та біобезпеки

Азарєнков Микола 
Олексійович

Харківський          
національний університет 
імені В. Н. Каразіна 

42 2021.01/0410 Оптично- та акустично-контрольовані 
пристрої для керування терагерцовим 
випромінюванням на основі кристалічних і 
нанокомпозитних матеріалів

Андрущак Анатолій 
Степанович

Національний університет 
«Львівська політехніка» 

43 2021.01/0189 Нові матеріали з градієнтною наноструктурою 
для несучих конструкцій підвищеної 
надійності і безпеки людини в особливих 
умовах

Бриков Михайло 
Миколайович

Національний університет 
"Запорізька політехніка" 

44 2021.01/0311 Математичні методи та моделі для аналізу, 
прогнозу та підтримки прийняття рішень щодо 
поширення епідемії SARS-Cov-2 в Україні

Бровченко Ігор 
Олександрович

Інститут проблем 
математичних машин і систем 

45 2021.01/0136 Розробка хмарної платформи пацієнт-
центричної телереабілітації онкологічних 
хворих на основі математичного моделювання

Стецюк Петро Іванович Інститут кібернетики імені 
В.М.Глушкова 

46 2021.01/0093 Фізичні основи формування апатит-
біополімер-вуглецевих 3D нанометричних 
матриць біомедичного призначення з 
пролонгованою доставкою протимікробних 
засобів у зону імплантації

Суходуб Леонід 
Федорович

Сумський державний 
університет 

47 2021.01/0103 Методи та засоби дослідження маркерів 
старіння та їх впливу на постковідні ефекти 
для подовження працездатного періоду

Шаховська Наталія 
Богданівна

Національний університет 
"Львівська політехніка"
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48 2021.01/0030 Мікрохвильові пристрої на основі 
резонансних структур з метаматеріальними 
властивостями для захисту життєдіяльності та 
інформаційної безпеки України

Ільченко Михайло 
Юхимович

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

49 2021.01/0042 Розробка ефективних детектуючих систем для 
задач радіоекології, щодо найбільш шкідливих 
для людини іонізуючих випромінювань 

Галунов Микола 
Захарович / Тарасенко 
Олег Анатолійович

Інститут сцинтиляційних 
матеріалів 

50 2021.01/0316 Розроблення складів композиційних 
матеріалів для дорожнього будівництва на 
основі багатотоннажних відходів

Сахненко Микола 
Дмитрович

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

51 2021.01/0211 Підвищення якості та безпеки при проведенні 
променевої терапії онкологічних захворювань 
і рентгенодіагностики

Безшийко Олег 
Анатолійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

52 2021.01/0178 Гібридні гідрогелеві матеріали з 
наночастинками золота та цитостатиками 
і комплексною протипухлинною та 
регенераційною активністю для потреб 
реконструктивної хірургії в окулоорбітальній 
області

Гончарук Олена 
Владиславівна

Інститут біоколоїдної хімії 
імені Ф. Д. Овчаренка 

53 2021.01/0040 Розроблення економічних механізмів 
підвищення енергоефективності та сталого 
розвитку відновлюваної енергетики у 
домогосподарствах України

Сотник Ірина Миколаївна Сумський державний 
університет 

54 2021.01/0278 Розробка науково-технологічних засад 
створення нових матеріалів на основі Fe-Al 
інтерметалідів з підвищеною стійкістю та 
жароміцністю для забезпечення ефективної 
експлуатації та екологічної безпеки у 
вузлах енергетичного та транспортного 
машинобудування

Фартушна Юлія 
Вікторівна

Інститут проблем 
матеріалознавства ім. І.М. 
Францевича 
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55 2021.01/0108 Розробка новітніх матеріалів і процесів 
для виробництва екологічно безпечних 
ветеринарних препаратів

Гладишевський Роман 
Євгенович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

56 2021.01/0306 Розробка технології відновлення порушених 
гірничими роботами територій шляхом 
формування закладних масивів на основі 
природно-техногенних матеріалів

Петльований Михайло 
Володимирович

Національний технічний 
університет "Дніпровська 
політехніка" 

57 2021.01/0017 Дизайн нанокомпозитних метал-оксидних 
каталізаторів сумісної окиснювальної 
конверсії С1-4-алканів та діоксиду вуглецю 
з одержанням водню/синтез-газу, цінних 
органічних сполук

Соловйов Сергій 
Олександрович

Інститут фізичної хімії 
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ДОДАТОК А 
Проєкти за конкурсом «Наука для безпеки людини та суспільства», що отримували фінансування у 2021 р.

№

з/п Номер проєкту Назва проєкту Науковий керівник проєкту Установа

1

2020.01/0246

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

Шаблій Володимир 
Анатолійович

Інститут молекулярної  
біології і генетики

2 2020.01/0021 Молекулярні компоненти інвадоподій як 
прогностичні фактори злоякісних пухлин 
грудної залози людини

Риндич Алла 
Володимирівна

Інститут молекулярної  
біології і генетики

3 2020.01/0188 Дослідити значення медико-біологічних 
та соціологічних факторів в поширенні 
коронавірусного інфікування серед жінок та 
дітей в Україні

Подольський Василь 
Васильович

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

4 2020.01/0489 Целюлозоруйнуюча активність мікрофлори 
ґрунтів Українського Полісся в умовах 
радіоактивного забруднення та її участь у 
ґрунтоутворюючих процесах (включаючи 
пірогенно трансформовані ґрунти)

Лазарєв Микола 
Михайлович

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України

5 2020.01/0140 Трав’яні біотопи України загальноєвропей-
ського значення: сучасний стан, масштаби 
втрат та стратегія збереження в умовах 
глобальних кліматичних змін і антропогенної 
трансформації довкілля

Куземко Анна Аркадіївна Інститут ботаніки ім. М.Г. 
Холодного

6 2020.01/0258 Розробка засад біотехнологічного виробни-
цтва нових гіпотензивних і протиаритмічних 
алкалоїдів раувольфії зміїної Rauwolfia 
serpentina Benth.

Кунах Віктор 
Анатолійович

Інститут молекулярної біології 
і генетики

7 2020.01/0543 Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових 
рецепторів ацетилхоліну як потенційних 
компонентів комбінованої терапії хронічного 
обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) 
та астми

Нипорко Олексій 
Юрійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка



80Стор. Звіт про діяльність Національного фонду досліджень України за 2021 рік

ЗВІТ
2021 №

з/п
Номер проєкту Назва проєкту Науковий керівник проєкту Установа

8 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

Черняк Віктор 
Анатолійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

9 2020.01/0090 Створення дріжджових продуцентів нових 
флавінових антибіотиків

Дмитрук Костянтин 
Васильович

Інститут біології клітини НАНУ

10  2020.01/0226 Експериментальне дослідження ефективності 
та безпечності застосування нових 
фітохімічних та бактерійних препаратів 
для лікування коронавірусної та інших 
найпоширеніших інфекцій

Задорожна Вікторія 
Іванівна

Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб імені 
Л.В.Громашевського

11 2020.01/0266 Вплив периферичних нейрофізіологічних 
механізмів дихання на гострий респіраторний 
дистрес-синдром: роль рецепторів 
транзієнтного потенціалу (TRP), опіоїдних 
(MOR) та канабіноїдних (CA) рецепторів

Ісаєв Дмитро Сергійович Інститут фізіології імені 
О.О.Богомольця

12 2020.01/0357 Cтворення нових ефективних інгібіторів 
формування Z-кільця з метою отримання 
протитуберкульозних препаратів 
антимітотичної дії / Creation of new effective 
inhibitors of Z-ring formation in order to obtain 
anti-tuberculosis drugs with antimitotic action

Карпов Павло 
Андрійович

Державна установа «Інститут 
харчової біотехнології та 
геноміки Національної 
академії наук України»

13 2020.01/0322 Дослідження імуногенних властивостей 
протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 як основа 
для розроблення вакцини проти COVID19

Колибо Денис 
Володимирович

Інститут біохімії імені 
О.В.Палладіна НАН України

14  2020.01/0301 Біосинтез в рослинах рекомбінантних 
фармацевтичних білків, які протидіють 
поширенню деяких інфекційних захворювань 
вірусного та бактеріального походження

Кучук Микола Вікторович Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії
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15  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

Лукаш Любов Леонідівна Інститут молекулярної біології 
і генетики

16 2020.01/0121 Вивчення можливої ролі тварин як резервуару 
вірусу SARS-COV-2

Ничик Сергій 
Анатолійович

Інститут ветеринарної 
медицини НААНУ

17 2020.01/0075 Дизайн та синтез нових електронодефіцитних 
азолів, активних проти вірусів, які викликають 
опортуністичні інфекції

Броварець Володимир 
Сергійович

Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії

18 2020.01/0015 Умовно безреагентні системи обробки 
лікарняних стоків

Веліченко Олександр 
Борисович

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Український державний 
хіміко-технологічний 
університет»

19 2020.01/0351 Аналіз, дослідження, розробка та 
впровадження сучасних технологій 
інформаційної безпеки для глобального 
моніторингу кібернетичного простору України 
в умовах кризових та надзвичайних ситуацій

Олійников Роман 
Васильович

Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна

20 2020.01/0490 Платформа штучного інтелекту для 
дистанційного автоматизованого виявлення та 
діагностики захворювань людини

Стіренко Сергій 
Григорович

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського

21 2020.01/0516 Створення флуоресцентних діагностичних 
матеріалів для гібридизаційних аналізів та 
досліджень методом полімеразної ланцюгової 
реакції

Татарець Анатолій 
Леонідобіливич

Державна наукова установа 
«Науково-технологічний 
комплекс» «Інститут 
монокристалів» НАН України

22 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

Пінчук Ірина Яківна Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка
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23 2020.01/0044 Протикоронавірусна активність 
водорозчинних С60 фулеренів у створенні 
нових прототипів профілактичних і 
терапевтичних препаратів: in silico, in vitro та 
in vivo скринінги

Прилуцький Юрій 
Іванович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

24 2020.01/0080 Розробка вакцини проти SARS-CoV-2 на основі 
експресії фрагментів білка S у дріжджів та 
вивчення імунної відповіді у лабораторних 
тварин

Сибірний Андрій 
Андрійович

Інститу біології клітин НАН 
України

25 2020.01/0204 Розробка нових методів підвищення експресії 
АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних 
мембран, як потужної універсальної системи 
ендогенного захисту

Струтинський Руслан 
Борисович

Інститу фізіології імені 
О.О.Богомольці

26 2020.01/0091 Комбіновані тест-системи для діагностики та 
аналізу експресії генів вродженого імунітету 
при небезпечних вірусних інфекціях

Тукало Михайло 
Арсентійович

Інститу молекулярної біології 
і генетики НАН України

27 2020.01/0464 Розробка концепції підготовки фахівців та 
підвищення кваліфікації з біобезпеки та 
біозахисту

Худецький Ігор 
Юліанович

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

28 2020.01/0517 Розробка та тестування in vivo інгібіторів 
протеїнкінази С бета – ключового ферменту 
індукції нейтрофільних позаклітинних пасток 
(NETs) для запобігання гострого респіраторно-
го дистрес синдрому (ARDS)

Ярмолюк Сергій 
Миколайович

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України

29 2020.01/0025 Система підтримки прийняття рішень 
моделювання поширення вірусних інфекцій

Шаховська Наталія 
Богданівна

Національний університет 
«Львівська політехніка»

30 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

Рябухін Сергій 
Вікторович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка
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31 2020.01/0216 Енергоощадні потужні та надпотужні 
світлодіодні освітлювальні системи з 
живленням від відновлюваних джерел енергії

Сорокін Віктор 
Михайович

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

32 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

Ільницький Ярослав 
Миколайович

Інститут фізики 
конденсованих систем 
Національної академії наук 
України

33 2020.01/0103 Вплив структури та фізичних властивостей 
ліпідної мембрани на розвиток вірусної 
інфекції

Булавін Леоніл 
Анатолійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

34 2020.01/0248 Розроблення прототипу системи екстреної 
дозиметрії в умовах техногенних радіаційних 
аварій та терористичних атак

Убізський Сергій 
Борисович

Національний університет 
«Львівська політехніка»

35 2020.01/0043 Вплив противірусних та тромболітичних 
препаратів на модельні мембрани вірусних 
частинок та клітин еукаріот

Довбешко Галина 
Іванівна

Інститут фізики Національної 
Академії Наук України

36 2020.01/0273 Інтелектуальні моделі і методи визначення 
індикаторів деградації земель на основі 
супутникових даних

Шелестов Андрій 
Юрійович

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

37 2020.01/0268 Інформаційна технологія оцінювання 
пожежної небезпеки та моніторингу 
пожеж у природних екосистемах на основі 
супутникових даних

Куссуль Наталія 
Миколаївна

Інститут космічних досліджень

38 2020.01/0348 Сенсор диму на основі плазмон-
поляритонного фотодетектора

Мамикін Сергій 
Васильович

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

39 2020.01/0107 Розробка нано-антиоксидантів на осно-
ві графену для терапії серцево-судинних 
захворювань

Войтко Катерина 
Василівна

Інститут хімії поверхні
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40 2020.01/0331 Створення сенсорної системи на основі 
нанопорошкових матеріалів для реєстрації 
сумішей газів

Попович Дмитро 
Іванович

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

41 2020.01/0166 Нові азолові та каркасні агенти проти раку та 
патогенних мікроорганізмів

Обушак Микола 
Дмитрович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

42 2020.01/0504 Молекулярно-напівпровідникові 
наноструктуровані електроди для 
імпедіометричних ДНК- сенсорів

Гринько Дмитро 
Олександрович

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

43 2020.01/0042 Конверсія біосировини на цеолітовмісних 
каталізаторах – шлях до одержання 
гетероциклічних сполук як перспективних 
компонентів нового покоління палив

Патриляк Любов 
Казимирівна

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

44 2020.01/0528 Наукові основи екобезпечної трансформації 
енергетичного профілю вугледобувних 
регіонів із забезпеченням стійкості 
гідрогеосфери

Рудаков Дмитро 
Вікторович

Національний технічний 
університет «Дніпровська 
політехніка»

45 2020.01/0245 Трансдисциплінарна інтелектуальна 
інформаційно-аналітична система 
супроводження процесів реабілітації при 
пандемії (ТІSР)

Палагін Олександр 
Васильович

Інститут кібернетики імені 
В.М.Глушкова

46 2020.01/0144 Гнучкі друковані сенсори вологості на основі 
ліотропних хромонічних рідких кристалів

Назаренко Василь 
Геннадійович

Інститут фізики НАН України

47 2020.01/0133 Гетероструктуровані органічні сцинтилятори із 
високою здатністю до розділення іонізуючих 
випромінювань за формою сцинтиляційного 
імпульсу для задач радіоекології

Галунов Микола 
Захарович

Інститут сцинтиляційних 
матеріалів

48 2020.01/0136 Ефективне використання відновлюваних 
рослинних ресурсів та фотокаталітична 
конверсія біомаси як еколого-інноваційні 
підходи для збереження довкілля та 
біобезпеки людини

Ліннік Оксана Петрівна Інститут хімії поверхні ім. О.О. 
Чуйка
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49 2020.01/0009 Вплив іонізуючого випромінювання на 
структуру молекул амінокислот

Снігурський Олександр 
Валентинович

Інститут електронної фізики 
НАН України

50 2020.01/0222 Розробка нанокомпозитних полімерних 
біоматеріалів з ефективною противірусною 
та антимікробною дією і технології 3d друку 
виробів з них

Юрженко Максим 
Володимирович

Інститут електрозварювання 
ім. Є.О. Патона

51 2020.01/0172 Потенціал вищої освіти в умовах пандемії: 
глобальний, європейський, національний 
виміри

Гринюк Світлана 
Петрівна

Національний авіаційний 
університет, кафедра 
іноземної філології 
Факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій

52 2020.01/0417 Підвищення рівня екологічної безпеки 
процесів видобування та транспортування 
енергетичних вуглеводнів

Побережний Любомир 
Ярославович

Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

53 2020.01/0050 Стресогенні елементи латентного впливу 
реальних медійних повідомлень про пандемію 
COVID-19 на соціальні групи

Різун Володимир 
Володимирович

КНУ імені Тараса Шевченка

Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України

ТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського»

54 2020.01/0114 Подолання наслідків пандемії COVID-19 у 
діяльності психологічної служби системи 
освіти

Панок Віталій Григорович Український науково-
методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи

55 2020.01/0132 Механізм синергетичної взаємодії інструментів 
економічної політики як драйвер стабілізації 
секторів економіки в контексті зростаючих 
чинників вразливості внаслідок пандемії 
COVID-19

Д’яконова Ірина Іванівна Сумський державний 
університет

56 2020.01/0135 Формування економічних механізмів сталого 
розвитку відновлювальної енергетики в 
умовах глобальних та локальних загроз 
енергетичній безпеці України

Сотник Ірина Миколаївна Сумський державний 
університет
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57 2020.01/0155 Соціально-правові та кримінологічні наслідки 
поширення пандемій та шляхи їх усунення в 
Україні

Борисов Вячеслав 
Іванович

Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем 
злочинності імені академікаВ. 
В. Сташиса НАПрН України

58 2020.01/0185 Оптимізація та автоматизація процесів 
фінансового моніторингу для зростання 
інформаційної безпеки України

Лєонов Сергій 
Вячеславович

Сумський державний 
університет

59 2020.01/0212 Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в 
контексті суспільної трансформації в Україні: 
соціологічний підхід

Степаненко Віктор 
Петрович

Інститут соціології НАН 
України

60 2020.01/0221 Психологічна підтримка літніх осіб у період 
карантину

Коваленко Олена 
Григорівна

Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України

61 2020.01/0233 Релігійна безпека в Україні в умовах 
коронавірусної пандемії

Харьковщенко Євген 
Анатолійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

62 2020.01/0242 Експериментально-аналітичні засади 
гарантування безпеки людини та суспільства 
удосконаленням технологій поводження з 
відходами у техносфері

Бойченко Сергій 
Валерійович / Шкільнюк 
Ірина Олександрівна

Національний авіаційний 
університет

63 2020.01/0247 Інструментарій планування підземної 
інфраструктури великих міст для 
забезпечення мінімізації екологічних і 
техногенних ризиків урбаністичного простору 
на основі системної методології

Панкратова Наталія 
Дмитрівна

КПІ ім. Ігоря Сікорського

64 2020.01/0256 Фінансова стабілізація класичних 
університетів в умовах прояву глобальних 
наслідків пандемії COVID – 19

Петленко Юлія 
Володимирівна

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

65 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

Ходаківська Ольга 
Василівна

Національний науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки»
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66 2020.01/0341 Методи управління веб-спільнотою в умовах 
психологічних, соціальних та економічних 
впливів на суспільство під час пандемії 
COVID-19

Федушко Соломія 
Степанівна

Національний університет 
«Львівська політехніка»

67 2020.01/0366 Правова модель соціально-екологічної 
безпекової доктрини України

Іншин Микола Іванович Інститут права Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка

68 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

Беженар Роман 
Васильович

Інститут проблем 
математичних машин і систем 
НАН України

69 2020.01/0157 SARS-COV-2-індуковані структурні і імун-
ні порушення в органах-мішенях: по-
шук предикторів важкості перебігу і 
прогнозування ризиків виникнення 
ускладнень

(договір надання грантової підтримки 
припинено на підставі рішення наукової ради 
НФДУ від 15 вересня 2021 року, протокол №40)

Господарьов Дмитро 
Валерійович

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

70 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 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

(договір надання грантової підтримки припи-
нено на підставі рішення наукової ради НФДУ 
від 15 вересня 2021 року, протокол №40)

Сичов Олег Сергійович ДУ «ННЦ Інститу 
кардіології імені академіка 
М.Д.Стражеска» НАМН України
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71 2020.01/0283 Наукові засади системного моніторингу 
національних та глобальних викликів і загроз 
за умов циклічного виникнення пандемій, 
методи і технології подолання їх наслідків

(договір надання грантової підтримки припи-
нено на підставі рішення наукової ради НФДУ 
від 15 вересня 2021 року, протокол №40)

Згуровський Михайло 
Захарович

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

72 2020.01/0372 Спеціалізована система медичного 
інформування та безпека особистості в умовах 
пандемій, криз, інших суспільних потрясінь: 
формування ефективної соціокомунікаційної 
моделі

(договір надання грантової підтримки припи-
нено на підставі рішення наукової ради НФДУ 
від 15 вересня 2021 року, протокол №40)

Садівничий Володимир 
Олексійович

Сумський державний 
університет
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1 2020.02/0247 Цілісність організму ссавців як фактор 
стійкості при водному та повітряному 
способах життя (на прикладі скелетних ознак)

Гольдін Павло Євгенович Інститут зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена

2 2020.02/0100 Створення нових нанозимів як каталітичних 
елементів для ензиматичних наборів та хемо/
біосенсорів

Гончар Михайло 
Васильович

Інститут біології клітини

3 2020.02/0130 Багатофункціональні органічно-неорганічні 
магнітоелектричні, фотовольтаїчні і 
сцинтиляційні матеріали

Капустяник Володимир 
Богданович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

4 2020.02/0263 Ензими посттрансляційних модифікацій 
білків мікротрубочок, в якості мішеней 
для інгібування збудливості первинних 
ноціцептивних нейронів периферійної 
нервової системи

Карпов Павло Андрійович Інститут харчової 
біотехнології та геноміки 
Національної академії наук 
України

5 2020.02/0094 Квантове тунелювання коливальних збуджень 
в теплопровідності кристалічних та аморфних 
матеріалів і композитів

Кривчіков Олександр 
Іванович

Фізико-технічний інститут 
низьких температур ім. 
Б.І. Вєркіна Національної 
академії наук України

6 2020.02.0141 Закономірності впливу хронічного 
іонізуючого випромінювання на референтні 
організми рослин і тварин в екосистемах 
Чорнобильської зони відчуження

Левчук Святослав 
Євлогійович

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування України

7 2020.02/0316 Вплив стресових чинників на синтез білків з 
пріонними властивостями у рослин

Рашидов Намік Мамед 
Огли

Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії

8 2020.02/0070 Інтервальна гіпоксія як нова стратегія 
лікування/профілактики хвороби 
Альцгеймера: молекулярні механізми та 
терапевтична реалізація

Серебровська Тетяна 
Вікторівна

Інститут фізіології ім. О.О. 
Богомольця НАН України
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9 2020.02/0075 Сайт-спрямований мутагенез як інноваційний 
підхід для дослідження механізмів 
виникнення та подолання резистентності 
Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків

Ярмолюк Сергій 
Миколайович

Інститут молекулярної біології 
і генетики

10 2020.02/0404 Розробка інтелектуальних технологій оцінки 
епідемічної ситуації для підтримки прийняття 
управлінських рішень у сфері біобезпеки 
населення

Яковлев Сергій Всеволо-
дович

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

11 2020.02/0346 Астрофізичні Релятивістські Галактичні 
Об’єкти (АРГО): життєвий шлях активних ядер

Берцик Петер Петерович Головна астрономічна 
обсерваторія

12 2020.02/0313 Перспективні напівпровідникові наноматері-
али для потреб гнучкої електроніки: синтез, 
розробка методів друку та оптимізація їх 
структурних, оптичних і фотоелектричних 
властивостей

Опанасюк Анатолій Сергі-
йович

Сумський Державний 
Університет

13 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне 
вивчення і прогнозування фотопружних 
властивостей кристалічних матеріалів для 
пристроїв керування електромагнітним 
випрoмінюванням

Мицик Богдан Григоро-
вич

Фізико - механічний інститут 
імені Г.В. Карпенка

14 2020.02/0371 Металеві астероїди: пошук батьківських тіл 
залізних метеоритів, джерел позаземних 
ресурсів

Бельська Ірина Микола-
ївна

Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна

15 2020.02/0023 Поліфармакофорні органічні сполуки на 
основі пептидоміметиків та анельованих 
бензодіазепинів

Чебанов Валентин 
Анатолійович

Державна наукова установа 
«Науково-технологічний 
комплекс «Інститут 
монокристалів» НАН України

16 2020.02/0111 Некласичні та гібридні кореляції квантових 
систем за реалістичних умов

Семенов Андрій Олексан-
дрович

Інститут теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова

17 2020.02/0301 Розроблення нових функціональних 
матеріалів для потреб водневої енергетики

Завалій Ігор Юліянович Фізико-механічний інститут 
ім. Г.В. Карпенка Національної 
академії наук України
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18 2020.02/0261 Розробка фізичних основ магнітної 
наноелектроніки

Іванов Борис Олексійо-
вич

Інститут магнетизму

19  2020.02/0150  Електромагнітне моделювання мікро та 
нано лазерів з резонансними графеновими 
елементами, на порозі стаціонарного 
випромінювання

Зіненко Тетяна 
Леонідівна

Інститут радіофізики 
та електроніки імені                       
О. Я. Усикова НАН України

20 2020.02/0131 Центр дослідження ролі нейтрофільних 
позаклітинних пасток у виникненні тканинних 
патологій in vivo

Білий Роман 
Олександрович

Львівський національний 
медичний університет імені 
Данила Галицького

21 2020.02/0147 Глутамат/ГАМК сигналювання в двонаправ-
леній системі комунікації кишечник - мозок: 
фокус на шкідливий вплив карбон-вмісних 
наночастинок-забруднювачів повітря

Борисова Тетяна 
Олександрівна

Інститут біохімії імені 
О.В.Палладіна НАН України

22 2020.02/0369 Ліси минулого та сучасності: систематика, 
філогенія, фауногенез та збереження 
різноманіття перетинчастокрилих комах

Варга Олександр 
Олександрович

Інститут зоології імені 
І.І.Шмальгаузена

23 2020.02/0031 Дизайн, синтез і активність 
похідних каліксаренів як інгібіторів 
протеїнтирозинфосфатаз та інших ензимів

Кальченко Віталій 
Іванович

Інститут органічної хімії

24 2020.02/0223 Персоналізовані біоінженерні скаффолди 
для остеохондральної регенерації, отримані 
методом адитивного виробництва з 
покращеними властивостями поверхні

Погребняк Олександр 
Дмитрович

Сумський державний 
університет

25 2020.02/0336 Нейропротекторна дія вітаміну D3 за 
глюкокортикоїд-індукованої нейротоксичності

Шиманський Ігор 
Олександрович

Інститут біохімії імені 
О.В.Палладіна НАН України

26 2020.02/0189 Міогенні механізми механочутливості 
сечового міхура в нормі і при діабеті 2-го типу

Шуба Ярослав 
Михайлович

Інститут фізіології імені 
О.О.Богомольця

27  2020.02/0406 Магнітні індикатори палеокліматичних змін у 
відкладах лесово-ґрунтової формації України

Бахмутов Володимир 
Георгійович

Інститут геофізики                      
ім. С.І. Субботіна НАН України
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28  2020.02/0165 Розвиток палеокріогенних процесів у 
плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії 
України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, 
кліматичний, природоохоронний аспекти

Богуцький Андрій 
Боніфатійович

Львівський національний 
університет імені І.Франка

29  2020.02/0373 Інженерія кристалофосфорів для біомедичних 
застосувань, енергоощадного освітлення та 
безконтактної термометрії

Василечко Леонід 
Орестович

Національний університет 
«Львівська політехніка»

30 2020.02/0096 Оператори в нескінченновимірних просторах: 
взаємозв’язок геометрії, алгебри і топології

Кадець Володимир 
Михайлович

Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна

31 2020.02/0105 Латентні карбени для органічного синтезу Костюк Олександр 
Миколайович

Інститут органічної хімії

32 2020.02/0026 Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез 
та прогнозування в актуальних стохастичних 
моделях

Мішура Юлія Степанівна Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

33 2020.02/0053 Національний науковий центр «Харківський 
фізико-технічний інститут»

Сотніков Андрій 
Геннадійович

Національний науковий 
центр «Харківський фізико-
технічний інститут»

34 2020.02/0299 Просторові кореляції та впорядковані 
фази, обумовлені ефектами взаємодії в 
ультрахолодних квантових газах

Сотніков Геннадій 
Васильович

Національний науковий 
центр «Харківський фізико-
технічний інститут»

35 2020.02/0050 Дизайн та розробка цеоліт- та нановуглець-
вмісних каталізаторів із покращеним 
масоперенесенням для новітньої енергетики 
на основі водню та метанолу

Стрижак Петро Євгенович Інститу фізичної хімії ім. Л.В. 
Писаржевського НАН України

36 2020.02/0061 Новітні методи і системи 
багатофункціональної Мюллер-матричної 
поляризаційної і флуоресцентної томографії 
мікро та наноструктури мереж біологічних 
кристалів

Ушенко Юрій 
Олександрович

Чернівецький національний 
університет імені 
Ю.Федьковича

37  2020.02/0122 Розроблення концептуальних засад для 
відновлення ефективного функціонування 
застарілих вантажних вагонів

Фомін Олексій 
Вікторович

Державний університет 
інфраструктури та технологій
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38 2020.02/0015 Теоретичні та експериментальні дослідження 
глобальних збурень природного і 
техногенного походження в системі Земля-
атмосфера-іоносфера

Черемних Олег 
Костянтинович

Інститут космічних досліджень 
НАН України та Державного 
космічного агенства України

39  2020.02/0293 Новітні та традиційні ІЧ-прозорі кераміки 
складної архітектури для екстремальних умов 
експлуатації

Явецький Роман 
Павлович

Інститут монокристалів НАН 
України

40 2020.02/0118 Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху 
як речовини для продовження тривалості і 
якості життя

Байляк Марія Михайлівна ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

41 2020.02/0264 Комплексна оцінка радіаційної небезпеки 
об’єктів ядерної спадщини для водних 
екосистем

Гудков Дмитро Ігорович Інститут гідробіології НАН 
України

42 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

Дзядевич Сергій 
Вікторович

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України

43 2020.02/0195 Диференційний контроль регуляторних 
мереж, залучених до підтримання епітелійно-
мезенхімної пластичності аденокарциномних 
клітин молочної залози

Дробот Людмила 
Борисівна

Інститут біохімії імені 
О.В.Палладіна НАН України

44 2020.02/0160 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

Івахненко Сергій 
Олексійович

Інститут надтвердих 
матеріалів імені В.М.Бакуля

45 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)

Куцоконь Юлія 
Костянтинівна

Інститут зоології імені 
І.І.Шмальгаузена
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46 2020.02/0035 Тіазолідинони з поліфармакологічними 
властивостями: молекулярний дизайн, 
синтез та механізми дії протиракових, 
протизапальних та протимікробних засобів

Лесик Роман Богданович Львівський національний 
медичний університет імені 
Данила Галицького

47 2020.02/0246 Розробка комбінованої терапії важких 
Klebsiella pneumoniae–асоційованих 
нозокоміальних інфекцій для подолання 
їхньої антибіотикорезистентності

Мошинець Олена 
Володимирівна

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України

48 2020.02/0244 Вплив непротеїногених аналогів лейцину на 
лейцин-залежні сигнальні шляхи mTORC1 у 
клітинах людини

Тукало Михайло 
Арсентійович

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України

49 2020.02/0270 Розробка методології інтегральної оцінки 
біобезпеки забруднення оточуючого 
середовища пестицидами для цільових та 
нецільових організмів

Фальфушинська Галина 
Іванівна

Тернопільський національний 
педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка

50 2020.02/0183 Вивчення поліморфних перетворень 
молекулярних кристалів для потреб 
фармацевтичної промисловості

Шишкіна Світлана 
Валентинівна

Державна наукова установа 
«Науковий тхнологічний 
комплекс «Інститу 
монокристалів»НАН України

51 2020.02/0051 Топологічні фази матерії та збудження в 
діраківських матеріалах, джозефсонівських 
переходах та магнетиках

Шарапов Сергій 
Геннадійович

Інститут теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова

52 2020.02/0408 Багатозонність електронних станів: фізика та 
застосування

Кордюк Олександр 
Анатолійович

Державна наукова установа 
«Київський академічний 
університет»

53 2020.02/0134 Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів 
оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів 
квантових точок і двовимірних наноструктур

Кондратенко Сергій 
Вікторович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

54 2020.02/0309 Дизайн поліфункціональних 
наноструктурованих моно- та біметалів з 
електрокаталітичними й антимікробними 
властивостями

Кунтий Орест Іванович Національний університет 
«Львівська політехніка»
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55 2020.02/0115 Встановленя природи незвичних колективних 
властивостей невпорядкованих систем: Теорія 
та першопринципне моделювання

Брик Тарас Михайлович Інститут фізики 
конденсованих систем 
Національної академії наук 
України

56 2020.02/0128 Оптимізація топології та підвищення міцнісних 
характеристик багатошарових оболонок і 
твердих тіл при використанні адитивних 
технологій

Аврамов Костянтин 
Віталійович

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

57 2020.02/0119 Наукові основи створення оксидних та 
вуглецевих наноструктур в умовах плазмового 
середовища

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

58 2020.02/0078 Монокристали нітриду галію GaN: отримання 
під високим тиском, структура, властивості

Туркевич Володимир 
Зіновійович

Інститут надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля

59 2020.02/0108 Розробка нового класу металокерамічних 
композитів із порошків надтвердої армованої 
кераміки для екстремальних умов експлуатації

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

60 2020.02/0196 Дослідження фізичних систем та ефектів 
квантованості простору на квантових 
комп’ютерах

Ткачук Володимир 
Михайлович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

61 2020.02/0062 Генерація і еволюція первинних магнітних 
полів

Горбар Едуард 
Володимирович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

62 2020.02/0090 Нанозахоплювачі – новий підхід щодо 
ефективного, неінвазивного та безпечного 
біологічного аналізу

Лапчук Анатолій 
Степанович

Інститут проблем реєстрації 
інформації

63 2020.02/0014 Асимптотичні режими збурених випадкових 
блукань: на межі сучасної та класичної теорії 
ймовірностей

Іксанов Олександр 
Маратович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка
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64 2020.02/0317 Плямисті колоїди у пористих середовищах: 
теорія та комп’ютерне моделювання

Головко Мирослав 
Федорович

Інститут фізики 
конденсованих систем 
Національної академії наук 
України

65 2020.02/0228 Виявлення та аналіз кометної активності в 
позасонячних планетних системах

Павленко Яків 
Володимирович

Головна Асторономіча 
обсерваторія

66 2020.02/0327 Фундаментальні аспекти створення 
принципово нових матеріалів з унікальними 
фізико-механічними та радіаційними 
властивостями на базі концентрованих 
багатокомпонентних сплавів

Воєводін Віктор 
Миколайович

Національний науковий 
центр Харківський фізико - 
технічний інститут

67 2020.02/0149 Квантові явища при взаємодії 
електромагнітних хвиль з твердотільними 
наноструктурами

Ямпольський Валерій 
Олександрович

Інститут радіофізики та 
електроніки ім. О.Я. Усикова

68 2020.02/0011 Подвійний бета-розпад атомних ядер Даневич Федір 
Анатолійович

Інститут ядерних досліджень 
Національної академії наук 
України

69 2020.02/0027 Низьковимірні графеноподібні 
дихалькогеніди перехідних металів з 
керованими полярними та електронними 
властивостями для новітніх застосувань у 
наноелектроніці та біомедицині

Морозовська Ганна 
Миколаївна

Інститут фізики Національної 
академії наук України

70 2020.02/0025 Симетрії в алгебраїчних та топологічних 
структурах на нескінченновимірних 
аналітичних многовидах та їх можливі 
застосування

Загороднюк Андрій 
Васильович

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

71 2020.02/0043 Асиметричні суперконденсатори з водним 
електролітом на основі нанокомпозитів 
оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид 
графену та мікропористого вуглецю

Коцюбинський 
Володимир Олегович

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

72 2020.02/0390 Новітні (електро)хемілюмінесцентні (біо)
сенсорні платформи з лазерно-індукованими 
функціональними мікро- та наноструктурами

Музика Катерина 
Миколаївна

Харківський національний 
університет радіоелектроніки
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73 2020.02/0064 Фазово-структурна та хімічна модифікація 
поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного 
призначення при обробці висококонцентро-
ваними джерелами енергії для підвищення 
довговічності штучних імплантів

Єфременко Василь 
Георгійович

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський державний 
технічний університет»

74 2020.02/0292 Методи і моделі глибинного навчання для 
прикладних задач супутникового моніторингу

Куссуль Наталія 
Миколаївна

Інститут космічних досліджень 
Національної академії наук 
України та державного 
Космічного агентства України

75 2020.02/0024 Синтез низьковартісних керамічних мембран 
контрольованого дизайну для мобільних MF/
UF/NF систем

Донцова Тетяна 
Анатоліївна

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

76 2020.02/0022 Плазмонні гібридні наносистеми «метал-
полімер-флюорофор» з підсиленим оптичним 
відгуком для фотоніки та біомедичних 
застосувань

Єщенко Олег 
Анатолійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

77 2020.02/0071 Нові функціональні матеріали для вилучення і 
утилізації СО2

Домасевич Костянтин 
Валентинович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

78 2020.02/0284 Геопросторові моделі та інформаційні 
технології супутникового моніторингу 
проблем розумного міста

Шелестов Андрій 
Юрійович

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

79 2020.02/0204 Новітня SERS-наноплатформа для 
ефективного детектування біомолекул та 
патогенів

Джаган Володимир 
Миколайович

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

80 2020.02/0089 Складні динамічні системи в природничих 
науках: теорія, математичне моделювання, 
чисельні методи та застосування до передових 
технологій

Тимоха Олександр 
Миколайович

Інститут математики 
Національної академії наук 
України
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81 2020.02/0048 Прямі та обернені задачі розповсюдження 
забруднень в атмосферному і морському 
середовищі та їх використання для 
ідентифікації джерел забруднення

Мадерич Володимир 
Станіславович

Інститут проблем 
математичних машин і систем

82 2020.02/0283 Нові високопластичні надміцні сталі Fe-Mn-
Al-C: вплив технологічних параметрів на 
формування їх структури та фізико-хімічні 
властивості

Шемет Володимир 
Жданович

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

83 2020.02/0038 Одержання модифікованих 
низькомолекулярними органічними 
сполуками бітумів із нафтових залишків

Братичак Михайло 
Миколайович

Національний університет 
«Львівська політехніка»

84 2020.02/0032 Керований транспорт топологічних збуджень 
в атомарних схемах для квантових сенсорів та 
квантових систем обробки інформації

Якименко Олександр 
Ілліч

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, фізичний 
факультет

85 2020.02/0296 Рівноважні та нерівноважні процеси в 
інтегровних квантових моделях фізики 
конденсованого стану

Іоргов Микола 
Зіновійович

Інститут теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова

86 2020.02/0380 Структурні перетворення та нерівноважні 
електронні процеси в широкозонних оксидах 
та їх твердих розчинах

Мельничук Олександр 
Володимирович

Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя

87 2020.02/0057 Нові функціональні матеріали, що 
використовують можливість керування 
фазовим станом речовин в граничному шарі

Туров Володимир 
Всеволодович

Інститут хімії поверхні ім. О.О. 
Чуйка

88 2020.02/0063 Синтез та властивості нових комплексних 
протикорозійних пігментів для лакофарбових 
покриттів на основі алюмосилікатних 
наноконтейнерів

Корній Сергій Андрійович Фізико-механічний інститут 
ім. Г.В. Карпенка НАН України

89 2020.02/0016 Індикатори на основі похідних хромону для 
флуоресцентного визначення активності 
β-глюкозидаз

Рошаль Олександр 
Давидович

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна
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90 2020.02/0049 Фізико-механічні макро, мікро та нано меха-
нізми взаємодії водню із низьколегованими 
сталями як фундаментальний чинник міцності 
та працездатності систем зберігання і тран-
спортування водню

Дмитрах Ігор 
Миколайович

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

91 2020.02/0052 Розробка наноматеріалів з керованою 
редокс-активністю та люмінесцентними 
властивостями для біомедичних застосувань

Єфімова Світлана 
Леонідівна

Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НАН України

92 2020.02/0059 Просторові межі українського світу: комплекс 
уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній 
Україні (XVI–XVIII ст.)

Заяць Андрій Євгенович Інститут української 
археографії та 
джерелознавства імені Івана 
Франка

93 2020.02/0067 Комп’ютерний дизайн, синтез і 
теплотранспортні властивості кремнієвих 
наноструктур для енергоефективних 
застосувань

Курилюк Василь 
Васильович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, фізичний 
факультет

94 2020.02/0073 Легка темна матерія і динамічна темна енергія 
у Всесвіті

Штанов Юрій 
Володимирович

Інститут теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН 
України

95 2020.02/0103 Політика пам’яті та історична свідомість 
населення на окупованих Росією територіях 
України (ОРДЛО, АР Крим, Севастополь)

Івангородський 
Костянтин Васильович

Черкаський національний 
університет 
ім. Б. Хмельницького

96 2020.02/0112 Дифракційні процеси і радіаційні сили в 
обмежених гідропружних системах

Кубенко Веніамін 
Дмитрович

Інститут механіки 
ім.С.П.Тимошенка 
Національної Академії Наук 
України

97 2020.02/0121 Аналітичні методи та машинне навчання в 
теорії керування і прийнятті рішень за умов 
конфлікту та невизначеності

Норкін Володимир 
Іванович

Інститут кібернетики  ім. 
В.М.Глушкова НАН України

98 2020.02/0125 Підвищення ефективності 
термоакумулювальних пристроїв для сонячної 
енергетики шляхом застосування нанофлюїдів 
і капілярно-пористих структур

Желєзний Віталій 
Петрович

Одеська національна академія 
харчових технологій
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99 2020.02/0138 Електрокінетичні явища в природних нано/
мікро-флюїдних та дисперсних системах: 
характеризація, обробка, моделювання

Ковальчук Володимир 
Іванович

Інститут біоколоїдної хімії 
імені Ф.Д. Овчаренка

100 2020.02/0177 Розробка комплексної технології отримання 
та використання субстратів на основі 
органовмісних відходів і природних сорбентів 
для потреб біологічної рекультивації та 
ремедіації техногенно порушених земель

Мальований Мирослав 
Степанович

Національний університет 
“Львівська політехніка”

101 2020.02/0202 Розвиток підходів до структурно-
функціонального дизайну нових дискретних 
і супрамолекулярних комплексів лантаноїдів 
- перспективних одноіонних магнетиків і 
люмінесцентних матеріалів

Павліщук Віталій 
Валентинович

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

102 2020.02/0215 Фінансові детермінанти забезпечення 
економічного зростання регіонів і 
територіальних громад на засадах 
поведінкової економіки

Возняк Галина Василівна ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН України»

103 2020.02/0217 Світлогенеруючі низькорозмірні структури з 
поляризованою люмінесценцією на основі 
органічних і неорганічних матеріалів

Карбовник Іван 
Дмитрович

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

104 2020.02/0218 Дослідження шляхів створення та 
властивостей невзаємних контрольованих 
оптичних метаповерхонь

Просвірнін Сергій 
Леонідович

Радіоастрономічний інститут 
НАН України

105 2020.02/0234 Модифікація поверхні твердого тіла під дією 
плазми та пучків заряджених частинок

Береснєв Вячеслав 
Мартинович

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна

106 2020.02/0237 Якість життя та демографічні характеристики 
населення Наддніпрянської України другої 
половини ХVІІІ – початку ХХ ст.

Сердюк Ігор 
Олександрович

Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка

107 2020.02/0241 Еколінгвістичні модуси дискурсивного 
простору України в європейському 
полікультурному континуумі

Корольов Ігор 
Русланович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка
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108 2020.02/0257 Режим фіксованої твердотільної мішені 
в експерименті LHCb (CERN) і пошук 
екстремальних станів матерії в зіткненнях 
важких ядер на Великому Адронному 
Колайдері

Єнковскі Ласло Ласлович Інститут теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова

109 2020.02/0265 Розробка методології безпечного та 
масштабованого застосування нестабільних 
діазоалканів як реагентів для органічного 
синтезу з використанням проточних реакторів

Волочнюк Дмитро 
Михайлович

Інститут органічної хімії НАН 
України

110 2020.02/0310 Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у 
навчанні і професійному розвитку вчителів

Шишкіна Марія Павлівна Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання

111 2020.02/0335 Нові ефективні цеолітні каталізатори 
екологічно безпечних процесів перетворення 
відновлювальної сировини в цінні органічні 
сполуки

Щербань Наталія 
Дмитрівна

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

112 2020.02/0352 Особливості взаємодії наночастинок з 
вірусами та мікроорганізмами різних 
типів. Імплементація до антивірусної та 
антимікробної терапії

Лозовський Валерій 
Зіновійович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

113 2020.02/0357 Розвиток теплофізичних та конструктивно-
технологічних основ підвищення 
ефективності охолодження приймально-
передавальних модулів радіолокаційних 
станцій

Ніколаєнко Юрій 
Єгорович

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

114 2020.02/0360 Альтернативна енергетика в україні: шляхи 
системного законодавчого стимулювання

Харитонова Тетяна 
Євгенівна

Національний університет 
«Одеська юридична академія»

115 2020.02/0367 Гібридні наносистеми для фотоімунотерапії в 
оптико-рентгенівському діапазоні енергій

Ящук Валерій 
Миколайович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

116 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

Клочко Наталя Петрівна Національний технічний 
університет Харківський 
політехнічний інститут
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117 2020.02/0054 Ефекти структурно-фазових трансформацій 
з фрактальним самовпорядкуванням 
нанокристалів оксидів ванадію

Кладько Василь Петрович Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. 
Лашкарьова

118 2020.02/0036 Розробка фізичних засад акусто-керованої 
модифікації та машинно-орієнтованої 
характеризації кремнієвих сонячних елементів

Оліх Олег Ярославович Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

119 2020.02/0091 Термомеханіка анізотропних та 
інтелектуальних матеріалів із нитковими та 
оболонковими включеннями

Пастернак Ярослав 
Михайлович

Луцький національний 
технічний університет

120 2020.02/0220 Моделі нерівноважних процесів в колоїдних 
системах

Лев Богдан Іванович Інститут теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова
121 2020.02/0337 Композиційні матеріали на основі кераміки 

для захисту від електромагнітного 
випромінювання

Лісачук Георгій 
Вікторович

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

122 2020.02/0060 Молекулярний дизайн, створення, in vitro та 
in vivo скринінги нанокомплексів природних 
алкалоїдів із С60 фулереном для підвищення 
ефективності терапії метастатичного раку

Прилуцький Юрій 
Іванович

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

123 2020.02/0120 Аграризм: селяноцентричний феномен 
Української революції 1917 – 1921 рр.

Корновенко Сергій 
Валерійович

Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

124 2020.02/0137 Розробка «Концепції запровадження 
державної системи контролю за залученням 
та ефективним використанням міжнародної 
технічної допомоги в Україні на 2021-2025 рр.».

Гаруст Юрій Віталійович Сумський державний 
університет

125 2020.02/0155 Найкраще наближення поліномами з 
обмеженнями і без обмежень та системи 
підпросторів

Шевчук Ігор 
Олександрович

Київський національний 
університет ім. Т.Г.Шевченка
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126 2020.02/0231 Стохастичне моделювання дорожньої карти 
гармонізації вітчизняних та європейських 
стандартів регулювання енергетичного 
ринку на шляху переходу до циркулярної та 
вуглецево-нейтральної економіки

Пімоненко Тетяна 
Володимирівна

Сумський державний 
університет

127 2020.02/0238 Квадроцентрична рекрусивна модель 
детінізації економіки України для зростання її 
макроекономічної стабільності

Люльов Олексій 
Валентинович

Сумський державний 
університет

128 2020.02/0332  Модуляція експресії таргетних генів ядерних 
рецепторів, що активуються проліфераторами 
пероксисом, при експериментальній терапії 
серцевої недостатності

Шиш Анжела Михайлівна Інститут фізіології ім. О.О. 
Богомольця НАН України

129  2020.02/0074 Угруповання паразитів кісткових риб як 
індикатори екологічних змін у морських 
екосистемах Антарктики

Кузьміна Тетяна 
Анатоліївна

Інститут зоології імені 
І.І.Шмальгаузена

130  2020.02/0276 Вплив розбудови відновлюваної енергетики у 
степовій зоні України на герпетобіонтну фауну

Русін Михайло Юрійович Київський зоологічний парк

131 2020.02/0191 Реґулювання розподілу атомів задля 
функціоналізації матеріалів на основі 
гібридної фази Fe16N2-мартенситу, 
альтернативних постійним магнітам з 
рідкісноземельних інтерметалідів або 
пермендюру

Радченко Тарас 
Михайлович

Інститут металофізики ім. Г.В. 
Курдюмова НАН України

132 2020.02/0028 Встановлення особливостей структурної 
організації комплексу елонгації трансляції 
eEF1B людини

Негруцький Борис 
Сергійович

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України

133 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

Соболь Олег 
Валентинович

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»
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134 2020.02/0245 Торговельно-економічна політика держави в 
умовах гібридної війни 

Мазаракі Анатолій 
Антонович

Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

135 2020.02/0393 Розробка нанополімерних композитів для 
відновлення основних механізмів та корпусів 
водного і наземного транспорту

Букетов Андрій 
Вікторович

Херсонська державна морська 
академія

136 2020.02/0268 Термодинаміка розплавів і фазові 
перетворення в багатокомпонентних системах 
перехідних металів як наукова основа 
розробки аморфних сплавів

Турчанін Михайло 
Анатолійович 

Донбаська державна 
машинобудівна академія
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ДОДАТОК Д
Проєкти, що фінансувались за результатами спільного конкурсу Ф81 Науково-Дослідних проєктів Державного Фонду 

фундаментальних досліджень (ДФФД, Україна) та Німецьким Дослідницьким Співтовариством (Deutsche Forschung  
Gemeinschaft, DFG, ФРН)» за пріоритетними напрямами «фізика» та «математика», у 2021 р.

№

з/п Назва проєкту Науковий керівник проєкту Установа

1 Ф81/41600  Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів                      
з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні               
з ламелярними

Татаренко Валентин Інститут металофізики               
ім. Г.В. Курдюмова НАН 
України

2 Ф81/41396 Контрольна передача квантової інформації                    
в надпровідних мережах

Житлухіна Олена Донецький фізико-технічний 
інститут ім. О. О. Галкіна НАН 
України

3 Ф81/41481 Кооперативна кінетика дефектів та доменних 
структур у сегнетоелектриках

Морозовська Ганна Інститут фізики НАН України

4 Ф81/41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок 
зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий Тарас Сумський державний 
університет

5 Ф81/41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих 
плазмонних наноструктур

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

6 Ф81/41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів 
нелінійних нескінченновимірних систем

Капустян Олексій Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка


