
Інформація про наукові конкурси Європейського Союзу, у яких 

українські інститути мають можливість поборотися за грант, завжди 

перебуває у відкритому доступі в мережі Інтернет, її досить легко знайти, 

якщо цікавитися цими питаннями. Про це розповів завідувач відділу 

Інституту гідромеханіки, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-

математичних наук, професор Є. Никифорович. 

Є. Никифорович, член-кореспондент НАН України, завідувач 

відділу Інституту гідромеханіки НАН України: 

«У представництва ЄС, яке проводить конкурси, є сайт, де є всі 

роз’яснення, бюлетені. Але науковці повинні самостійно цікавитися цією 

інформацією. Немає сенсу приходити в кожен інститут і розповідати, як це 

потрібно робити. Уся інформація відкрита. Тобто, якщо у тебе є доступ до 

Інтернету і зацікавленість, то немає жодних проблем. Інформацію про 

конкурси ніхто не приховує. Для підготовки грантових заявок потрібно мати 

бажання і партнерів – і все. 

…Коли був оголошений перший конкурс ЄС, я не знаю, скільки там 

було пропозицій, але виділений був лише один проект, який пізніше отримав 

фінансування – це був наш проект ERAIHM. А вже через рік, після того як 

ми почали реалізацію свого проекту, шість інших українських інститутів теж 

виграли гранти... 

…Виграється, я вважаю з дуже великим успіхом, – максимум один із 

чотирьох написаних проектів. І таку статистику мають усі науковці. 

Підготовка та подача грантових заявок – це один з основних видів діяльності 

вченого у Європейському Союзі та Сполучених Штатах: оголошуються 

конкурси, пишеться тематика, а далі усе як зазвичай. Тому тут усе залежить 

лише від того, що ти напишеш: якщо ти на рівні поставлених вимог – значить 

отримаєш фінансування під свій проект, а якщо твій проект не відповідає 

цим вимогам – нічого не буде». 

Науковий проект ERAIHM одного з провідних дослідних центрів 

України – Інституту гідромеханіки Національної академії наук України (ІГМ) 

– отримав у листопаді 2010 р. грант конкурсу ERA-WIDE, оголошеного в 

межах Сьомої рамкової програми ЄС. Цей грант поліпшив потенціал 

досліджень інституту та посприяв співробітництву з провідними 

європейськими науковими організаціями, а також з муніципалітетами та 

компаніями України. 

Конкурс ERA-WIDE було оголошено в межах Сьомої рамкової програми 

ЄС. Основним його завданням є зміцнення співпраці між дослідними 

центрами країн Європейської політики сусідства. Україна в конкурсі посіла 

першу позицію як за кількістю поданих, так і за кількістю підтриманих 



пропозицій. Так, за результатами конкурсів 2010– 2011 рр. було підтримано 

сім українських наукових установ: Інститут сцинтиляційних матеріалів, 

Інститут гідромеханіки, Інститут надтвердих металів ім. В. Бакуля, Інститут 

молекулярної біології та генетики, Інститут фізики, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», а також Державний дорожній науково-дослідний інститут 

ім. М. Шульгіна (Євген Никифорович: Інформація про наукові конкурси ЄС 

завжди знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, її досить 

легко знайти // Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 15.11). 

 


