
Тематичний напрям 7 РП «Соціально-економічні та гуманітарні 

науки. Національний контактний пункт за тематичним напрямом 

«Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)» та «Наука в суспільстві 

(Science in society- SiS)» був створений в Україні згідно зі спільним наказом 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України й 

Національної академії наук України від 16 лютого 2011 р. 

Основним завданням НКП SSH і SiS є надання інформаційно-

консультаційної підтримки й методичного супроводження спільної дослідної 

діяльності за участі українських наукових колективів у складі міжнародних 

консорціумів 7 РП, а також удосконалення структури взаємодії з мережею 

НКП ЄС за цим тематичним пріоритетом. Базовою установою для створення 

НКП 7 РП «Соціально-економічні та гуманітарні науки» визначено Центр 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. Доброва 

НАН України (http://stepscenter.ho.ua/index). 

<…> Національні контактні пункти в галузі соціально-економічних і 

гуманітарних наук як на теренах ЄС, так і в «третіх країн» є одним з 

основних інструментів організаційно-інституційної підтримки дослідників, 

науковців, представників МСП та інших зацікавлених сторін у підготовці 

спільних проектних пропозицій до 7 РП. Контактні дані НКП «Соціально-

економічні та гуманітарні науки (SSH)» у різних країнах можна знайти, 

скориставшись таким сервісом: NCPs appointed for Socio-economic Sciences 

and Humanities. 

Тематичний напрям 7 РП «Соціально-економічні та гуманітарні науки 

(SSH)» – це найбільш масштабна науково-дослідна програма у світі в напрямі 

соціально-гуманітарних наук (http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html). 

Загальний бюджет цієї теми становить понад 600 млн євро (2007–2013 

рр.). Перед Європою постають нові соціально-економічні виклики, які 

важливо чітко усвідомити, вивчити й знайти на них адекватні відповіді 

шляхом розробки відповідної політики. Тривала європейська діяльність у 

галузі досліджень і технологічного розвитку разом з різними соціальними, 

економічними й культурними підходами дає унікальну можливість 

упровадження цього типу дослідження на європейському рівні. 

Метою тематичного напряму «SSH» є формування поглибленого 

розуміння комплексних, взаємопов’язаних соціально-економічних, 

культурних й освітніх проблем Європи, які в умовах розширеного ЄС 

відіграють дедалі більш важливе значення. Основними стратегічними 

завданнями цієї теми є: 

– посилення наукової і технологічної бази європейської економіки; 

– заохочення міжнародної конкуренції та одночасне поширення 



досліджень, які підтримують політику ЄС; 

– сприяння реалізації основних положень Стратегії розвитку Європи до 

2020 р. 

<…> Ініціатива, яка діє у програмі «Наука в суспільстві», покликана 

забезпечити підтримку проблем, пов’язаних з поширенням і поліпшенням 

європейської наукової системи. Це включає «саморегуляцію» і розвиток 

політики щодо посилення ролі університетів. Значна роль приділяється 

дослідженням у сфері залучення університетів до процесу глобалізації, 

подальше розширення гендерної тематики, включаючи інтеграцію гендерних 

чинників у різні сфери досліджень. Особлива увага відводиться 

налагодженню зв’язків між науковим світом і колом політичних суб’єктів, 

засобами інформації і суспільством. Підтримуються теми, спрямовані на 

визначення напрямів і проголошення етично значущих досліджень щодо 

фундаментальних прав. Ці ініціативи буде реалізовано для поліпшення 

керування європейською системою досліджень та інновацій (Тематичний 

напрям 7 РП «Соціально-економічні та гуманітарні науки» // Формування 

мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського 

Союзу. Проект № 45309. Бюлетень № 3 «Заходи проекту та підготовка 

проектних заявок для участі у нових конкурсах 7 РП» 

http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1341052206_84.pdf). 

 


