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ОПИС КУРСУ 

Метою дисципліни є придбання теоретичних знань сучасних тенденцій фінансування наукових та науково-

технічних робіт, законодавчого регулювання питань фінансового забезпечення наукових досліджень та розробок 

та придбання умінь пошуку державних та закордонних джерел фінансування наукових досліджень і підготовки 

грантових заявок. 

Результати навчання 

ПР02. Здатність продемонструвати глибинні системні знання і розуміння вітчизняного та зарубіжного наукового 

доробку та практичного досвіду, сучасної методологічно-методичної бази проведення наукових досліджень. 

ПР03. Здатність продемонструвати знання державної та іноземної мови, включаючи спеціальну термінологію, 

необхідну для повного розуміння іншомовних наукових текстів, проведення літературного пошуку, усного та 

письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу. 

ПР07. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, 

використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з різними 

стейкхолдерами галузі, з використанням сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації. 

ПР08. Володіти сучасними інформаційними технологіями для розробки, організації та управління науковими 

проектами та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні 

форми наукової комунікації 

ПР10. Здатність ефективно працювати самостійно або в групі, вміння отримувати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і з дотриманням етичних міркувань, уміння та навички 

проводити моніторинг робіт та вчасно вносити корективи в план робіт за проектом. 

 

Зміст дисципліни:  

Модуль 1. Правове регулювання фінансування наукових досліджень 

Лекція 1. Державне регулювання фінансування наукової діяльності 

Лекція 2. Види наукових досліджень та грантів 

Модуль 2. Програми фінансування спільних наукових та освітніх  проектів 

Лекція 3. Державні програми фінансування 

Лекція 4. Міжнародні програми фінансування 

Лекція 5. Типова структура грантової заявки. Основні вимоги до підготовки заявок  

Практичне заняття 1. Пошук джерел фінансування відповідно до тематики наукових досліджень – HORIZON, 

Євроатом, НАТО, COST 
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Практичне заняття 2. Заповнення аплікаційної форми проектів Німецької служби академічних обмінів DAAD, 

Шведського інституту, Svenska institutet, SI 

Практичне заняття 3. Заповнення аплікаційної форми проектів програми Еразмус+ у сфері вищої освіти – KA2 

CHBE 

Практичне заняття 4. Заповнення аплікаційної форми двосторонніх наукових конкурсів– українсько-

американські, українсько-литовські, українсько німецькі. 

Модуль 3. Програми фінансування академічної мобільності та наукових стипендій 

Лекція 6. Державні програми фінансування 

Лекція 7. Міжнародні програми фінансування 

Практичне заняття 5. Пошук джерел фінансування наукових досліджень за рахунок бюджетних коштів (премія 

кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, стипендія Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених, Премія Верховної Ради України, державні стипендії для видатних діячів 

науки) 

Практичне заняття 6. Заповнення аплікаційної форми програм Шведського інституту, Svenska institutet, SI, 

Німецької служби академічних обмінів DAAD, урядів Фінляндії, Литви, Словаччини, Японії. 

Практичне заняття 7. Заповнення аплікаційної форми програми Еразмус+  - KА1. Академічна мобільність 

Практичне заняття 8. Заповнення аплікаційної форми програми  - Дії Марії Склодовської-Кюрі (The Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA)), Individual Fellowships 

Індивідуальне завдання: Контрольна робота на тему: «Характеристика програми/фонда обраного для 

виконання контрольної роботи та підготовка грантової заявки програми/фонда за темою наукових досліджень 

аспіранта» 

Розподіл балів для оцінювання дисципліни 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 3 

20 20 20 40 100 
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