
Відділ зовнішньоекономічної діяльності  

Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського 

forea@kpi.ua      +380442048381 

Керівництво підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського з 

підготовки проєктних пропозицій на конкурс  

українсько-китайських  

науково-дослідних проєктів на 2021-2021 роки,  

оголошений МОН України 1 січня 2021 р. 

 

1. Порядок подання заявок  

2. Напрями і зміст проєктної пропозиції  

3. Учасники, терміни та адреса подання заявок  

4. Фінансування 

5. Інтелектуальна власність 

6. Додаткова інформація 

 

1. Порядок подання заявок  

- ознайомитися з умовами конкурсу та переліком необхідних 

документів (див. лист від 05.01.2021 р. від forea@kpi.ua) або на сайті 

МОН https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/novini/2020/Ukr-

Kytayskyy%20proyekt%2031.12.2020/Ukr_Kytayskyy%20proyekt.docx ;  

- визначити потенційного партнера з китайської сторони. За 

відсутності відносин з китайськими університетами, з переліком 

потенційних партнерів можна ознайомитися на сайті: 

https://forea.kpi.ua/china-2/  

- провести з потенційним партнером переговори для узгодження 

теми та участі в спільному проєкті; 

- при наявному погодженні змісту заявки китайська сторона передає 

скани відповідних документів та надсилає оригінали поштовою 

пересилкою на адресу КПІ; 

- скановані китайським партнером документи підписуються 

відповідними особами в КПІ та з «мокрими» печатками передаються в 

паперовому та електронному вигляді в МОН України на відповідні адреси 

(див. лист від 05.01.2021 р. від forea@kpi.ua).  
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2. Напрями і зміст проєктної пропозиції 

Пріоритетні напрями: 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

- енергетика та енергоефективність; 

- раціональне природокористування, у тому числі 

агротехнології; 

- науки про життя, включаючи лікування таких хворіб, як нова 

короновірусна пневмонія, та дослідження ефективних ліків тощо; 

- нові речовини і матеріали; 

- фундаментальні науки. 

Для участі в конкурсі потрібно подати пакет документів, у якому 

зміст проєктної пропозиції коротко розкривається в анотації проєкту в 

обсязі однієї сторінки та детально за формою, що згадується нижче: 

• супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого 

заступника Міністра освіти і науки Кизима М. О. (1 примірник). У листі 

обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ наукового 

керівника в межах конкурсу; 

• заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та 

англійською мовами (2 паперових примірники із підписами та печатками 

обох сторін); 

• заповнити форму з короткою інформацією про пропозицію: 

https://forms.gle/ZdEZddVP52XY23Zu9   

• лист-підтвердження від китайського партнера (керівника проєкту), 

на бланку установи-партнера (1 примірник); 

• акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за 

темою проєкту (1 примірник); 

• анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом 

керівника проєкту (1 примірник); 

• CV українською та англійською мовами українського та китайського 

наукових керівників проєкту (по 1 примірнику). 

Усі паперові матеріали проєкту мають бути зібрані в одну паперову 

папку зі зав’язками, на яку наклеїти титульний аркуш з вказівкою повністю 

назви ЗВО, ПІБ керівника і назви проєкту. 
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Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені 

відповідно до зазначених вимог. 

 

3. Учасники, терміни та адреса подання заявок  

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів 

вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн. Щодо типу та 

можливостей учасників з Китаю – китайським партнерам необхідно 

консультуватися власне в Міністерство освіти КНР. 

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька 

заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за 

одним проєктом. 

У МОН України пакет документів приймають до 28 лютого 

2021 року. Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що були 

надіслані вчасно. 

З врахуванням кінцевої дати подання документів у МОН України, 

необхідно встигнути пройти всі етапи узгодження документів з боку 

китайських партнерів і підписання у відповідних посадових осіб КПІ.  

Документи приймаються: за адресою: Україна, 01601, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України.  

Документи можна подати двома способами: 

• надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті 

поштового відправлення); 

• передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка 

розташована у холі МОН за вказаною вище адресою. 

 

4. Фінансування 

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо 

по 150 тис. грн. 

Рішення про продовження фінансування у наступному році 

приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи. 
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Кожна Сторона покриває витрати, пов'язані з перебуванням своїх 

вчених в країні-партнері, а саме: транспортні витрати, проживання, 

добові витрати, а також покриває витрати на медичне страхування та 

візову підтримку. 

Українська сторона залишає за собою право оплачувати заробітну 

плату своїм вченим, які беруть участь в українсько-китайських проектах, 

відповідно до нормативно-правових актів України. 

Непрямі витрати – менше 30 % від чистої заробітної плати, склад 

можна уточнити в бухгалтерії - це витрати пов'язані з управлінням, 

організацією й обслуговуванням, наприклад, орендна плата, оплата 

комунальних послуг, заробітна плата обслуговуючого персоналу 

(непряма), амортизаційні відрахування, експлуатаційні, поштові й 

канцелярські витрати. 

 

5. Інтелектуальна власність 

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проєктів, мають 

вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та 

промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної 

власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах 

співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських 

технологій іншим країнам. 

 

6. Додаткова інформація, надана МОН України 

Етапи відбору 

• перевірка документів на відповідність вимогам; 

• передача заявок на наукову експертизу; 

• проведення експертиз паралельно в обох країнах; 

• розгляд результатів експертизи спільною українсько-китайською 

Підкомісією; 

• затвердження Підкомісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що 

отримають фінансування. 
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Критерії відбору 

• наукова відповідність; 

• наукова якість та інноваційний характер проєкту; 

• здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити 

проєкт у життя; 

• можливість спільних досліджень і адекватність наукового методу; 

• досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного 

співробітництва; 

• якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті; 

• участь у проєкті молодих науковців та жінок-вчених; 

• можливості практичного використання результатів проєкту; 

• обґрунтування орієнтовної вартості проєкту. 

Контакти 

З української сторони: 

Міністерство освіти і науки України 

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій 

головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій 

директорату науки та інновацій 

Савіна Олена  

Адреса: Київ, 01601, бул. Т.Шевченка, 16 

Тел. (044) 287-82-35 

Електронна пошта: 

a_savina@mon.gov.ua 

З китайської сторони: 

Міністерство науки і техніки Китайської Народної Республіки 

Департамент міжнародного співробітництва  

Ма Хуєймінь 

Tel. +86 (01) 588-813-72 

Електронна пошта: mahm@most.cn   
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