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Щодо підтримки  

українських досліджень 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 

 

Національний фонд досліджень України (далі – Фонд) висловлює глибоку 

повагу до Вас особисто та Міністерства освіти і науки України зокрема та 

повідомляє про таке. 

У листопаді цього року Фондом було ініційовано фандрейзингову 

кампанію, спрямовану на залучення позабюджетних коштів на поновлення 

грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, 

реалізацію яких через збройну агресію рф не було продовжено та розпочато в 

2022 році грантову підтримку проєктів за іншими напрямами у межах нових 

конкурсів, та ін. 

У цей складний час, доки триває війна, а всі сили та ресурси України 

спрямовані на захист наших територій, не можна забувати про найголовніше 

завдання, що стоїть перед нами сьогодні і точно стоятиме в найближчі роки, 

повоєнну відбудову країни, фундаментом якої є наука. Наука виступає основним 

чинником економічного зростання держави, а тому і запорукою майбутнього.  

На жаль, проєкти з виконання наукових досліджень і розробок, які 

отримували фінансування від Фонду, в 2022 році не були реалізовані, а деякі 

наукові колективи, які перемогли в останніх проведених конкурсах, навіть не 

встигли отримати кошти для початку досліджень. Крім того, маємо велике 

занепокоєння щодо спроможності грантоотримувачів Фонду закупити 

дослідницьке обладнання та матеріали, оскільки ціни на них різко зросли 

(приблизно на 40%). 

Наразі Фонд шукає додаткові фінансові можливості для продовження 

грантової підтримки найбільш затребуваних наукових проєктів, спрямованих на 

забезпечення конкурентоспроможності, обороноздатності та повоєнного 

відновлення України. Фонд розробив Стратегію фандрейзингової діяльності на 

 
 

NATIONAL RESEARCH 

FOUNDATION OF UKRAINE 
1 Borysa Hrinchenka Str., Kyiv, 01001   

 e-mail: nrfu@nrfu.org.ua 

http://www.nrfu.org.ua 

 
 

НАЦIOНАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ 
вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001   

 e-mail: nrfu@nrfu.org.ua 

http://www.nrfu.org.ua 

 

mailto:org@mon.gov.ua
https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/strategiya_fandrezyng_stysla_versiya-1.pdf


 

2022-2024 рр. та звертається до партнерських організацій в Україні та за 

кордоном, наукових фондів, центрів, грантодавців, бізнесу, міжнародних 

корпорацій, вчених, університетської спільноти, окремих фізичних осіб з 

проханням підтримати українську науку й науковців за часів безпрецедентних 

викликів, спричинених війною в Україні. 

У зв’язку з цим, Фонд звертається до Вас із проханням розглянути 

можливість надання допомоги у поширенні інформації про фандрейзингову 

кампанію з метою привернення уваги благодійників та інвесторів до наукових 

досліджень і розробок, які є цінними для України та світу, зокрема розміщення на 

інформаційних ресурсах, сторінках соціальних мереж МОН України згадок, 

хештегів, посилань на сторінку фандрейзингової кампанії Фонду: 

https://nrfu.org.ua/fundraising/. 

Також, з метою розширення партнерської співпраці з організаціями, які не 

розглядаються як можливі благодійники, але можуть бути залучені до 

інформаційної підтримки фандрейзингових ініціатив Фонду, звертаємося з 

проханням поширити дану ініціативу серед підвідомчих МОН України ЗВО та 

наукових установ. 

Засвідчуємо свою глибоку повагу та висловлюємо щиру вдячність за 

підтримку і допомогу заради нашої спільної Перемоги.  

 

З повагою  

 

Перший заступник виконавчого 

директора з питань грантової підтримки 

 

Андрій КУЗНЕЦОВ 
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