


Вітальне слово заступника Міністра з питань європейської
інтеграції (Олексій ШКУРАТОВ, Міністерство освіти і науки України)

AGENDA
3.12.2021 

12.10 – 12.20 

Відкриття заходу (12.00 - 12.40 EET)

Вітальне слово заступника генерального директора директорату
науки та інновацій Європейської Комісії (Сігне РАТСО, Генеральний
директорат з досліджень та інновацій Європейської Комісії)

12.20 – 12.30 

Інтеграція України до Європейського дослідницького простору:
результати та перспективи (Григорій МОЗОЛЕВИЧ, в.о.
генерального директора директорату науки та інновацій
Міністерства освіти і науки України)

12.30 – 12.40

Q&A session 12.40 – 12.50



Програма з досліджень та навчання “Євратом”: можливості
програми для України (Ігор ГАРКУША, представник програмного
комітету “Євратом “fusion”: термоядерний синтез”, Національний
науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»)

AGENDA
3.12.2021 

12.50 – 13.00 

Нові Горизонти: можливості та перспективи для України (12.50 - 14.00 EET)

Горизонт. Глобальні виклики та європейська індустріальна
конкуретноспроможність (Сергій ШУКАЄВ, НКП “Інформаційні та
комунікаційні технології”, Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")

13.00 – 13.10 Горизонт Європа. Провідна наука: ERC, MSCA, RI (Карина ШАХБАЗЯН
НКП “Дії Марії-Склодовської Кюрі”, Державна установа “Центр
оцінювання діяльності наукових установ та наукового
забезпечення розвитку регіонів України НАН України”)

13.10 – 13.20 



Горизонт. Інноваційна Європа та Європейська інноваційна рада
(Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ, НКП “Інформаційні та комунікаційні
технології”, директор ГО "Агенція європейських інновацій")

AGENDA
3.12.2021 

13.20 – 13.30 

Нові Горизонти: можливості та перспективи для України (12.50 - 14.00 EET)

Панельна дискусія: підтримка та залученість держави у реалізації
програми “Горизонт Європа” в Україні

1. Які кроки необхідно здійснити для підтримки реалізації програм «Горизонт 
Європа» та «Євратом» на державному рівні? 

2. Як спрямувати та підсилити взаємодію між науковими та інноваційними 
дослідженнями та реальним сектором виробництва та бізнесу? 

3. Створення сприятливого поля державної підтримки наукових, науково-
технічних та інноваційних проектів та їх підготовки до участі у міжнародних
проектах – міф чи реальність? 

13.30 – 14.00 

14.00 - 14.30 Coffee break

Григорій МОЗОЛЕВИЧ –
в. о. генерального директора
директорату науки та інновацій
Міністерства освіти і науки України

Максим ШКИЛЕВ – виконавчий
директор з цифрової
трансформації, Міністерство
цифрової трансформації України

Ростилав Томенчук – генеральний
директор директорату координації
міжнародної технічної допомоги
Кабінету Міністрів України



Можливості співпраці в рамках Європейських Партнерств (Марія
ЛІК, державний експерт Європейської Комісії, Генеральний
директорат з досліджень та інновацій Європейської Комісії)

AGENDA
3.12.2021 

14.30 – 14.45

Європейські інструменти підтримки в рамках 

програми “Горизонт Європа”(14.30 - 16.00 EET)

14.45 – 15.00 Можливості співпраці в рамках Об’єднаного дослідницького
простору (Олена ВІДОВИЧ і Рамоюс РЕЙМЕРІС, Об’єднаний
дослідницький центр Європейської Комісії)

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

Можливості співпраці в рамках Європейської інноваційної ради
(Ерік-Олів'є ПАЛЛУ, державний експерт з питань політик
Європейської Комісії, Генеральний директорат з досліджень та
інновацій Європейської Комісії)

Можливості співпраці в рамках місій програми «Горизонт Європа»
(спікер уточнюється)



Можливості співпраці в рамках програми «Євратом» (Микола
ДЗЮБІНСЬКИЙ, Євратом-департамент міжнародних відносин,
Європейська Комісія)

AGENDA
3.12.2021 

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00 Можливості співпраці в рамках платформи Open Research Europe
(Олександр БЕРЕЗКО, кандидат технічних наук, доцент
Національного університету «Львівська політехніка», член
Правління Eurodoc)

Європейські інструменти підтримки в рамках 

програми “Горизонт Європа”(14.30 - 16.00 EET)



Національний фонд досліджень: відкриті конкурси та правила
участі (Ольга ПОЛОЦЬКА, виконавча директорка, Національний
фонд досліджень)

AGENDA
3.12.2021 

16.00 – 16.10

Національні інструменти підтримки досліджень та інновацій (16.00 - 16.40 EET)

Державна підтримка Українського фонду стартапів: від ідеї до
бізнесу (Марія Краснощок, менеджер, Український фонд стартапів)

16.10 – 16.20 Європейська Мережа Підприємництв: підтримка та сприяння
координації бізнесу (Олена ФЕСЕНКО, голова Консорціуму EEN-
Ukraine, Європейська Мережа Підприємництв України

16.20 – 16.30

Умови та правила участі у конкурсному відборі робіт та проектів у
рамках зовнішнього інструменту допомоги ЄС (Оксана КРУКЕВИЧ,
державний експерт з питань розвитку інновацій директорату науки
та інновацій, Міністерство освіти і науки України)

16.30 – 16.40



AGENDA
3.12.2021 

Історії успіху в програмі “Горизонт 2020” (17.00 - 18.30 EET)

Знання на кінчиках пальців: клінічні знання про людство (Дмитро
КОРОЛЮК, Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")

17.10 – 17.20 
Проєкт FIT-4-NMP: можливості та підтримка українських учасників
конкурсів програми Горизонт Європа (Сергій ЛЕВ, c.н.с., к.ф.-м.н.,
Національна академія наук України)

17.20 – 17.30

16.40 - 17.00 Coffee break

Pipes.One – технологія мобільного виробництва полімерних труб
великого діаметру на місцях із технологією 3D зварювання (Сергій
СЕРЕДА, засновник компанії Pipes.One)

17.30 – 17.40

17.00 – 17.10 
Український науково-технологічний центр у програмі “Горизонт
2020” (Микола ЛУБІВ, перший заступник виконавчого директора,
Український науково-технологічний центр)



AGENDA
3.12.2021 

Історії успіху в програмі “Горизонт 2020” (17.00 - 18.30 EET)

Розвиток інноваційного потенціалу в українських МСП та
посилення співпраці з європейськими МСП (Олександр БЕДЮХ,
керівник програми EEN-Ukraine в КНУ ім. Тараса Шевченка)

17.50 – 18.00

BIOsens – ультрасучасний портативний пристрій для точного та
швидкого аналізу посівів (Андрій КАРПЮК, генеральний директор
та засновник BIOsens, Національний університет біоресурсів і
природокористування України)

18.00 – 18.10

18.10 – 18.20 Ігор КОЦЮБА, засновник проекту iSolutions Labs, науковець
Національної академії наук України

18.20 - 18.30 Заключне слово (сoffee break)

17.40 – 17.50 До ефективного радіаційного захисту на основі вдосконалених
наукових даних і соціальних міркувань – зосередитися на радоні та
НОРМ (спікер уточнюється)


