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Проєкт
UAScience.Reload

• Започатковано ініціативною групою, куди входять
представники низки організацій: 
• Київський академічний університет

• Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

• Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

• ГО “Клуб економістів”, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”

• ГО “Агенція європейських інновацій”

• НУ “Києво-Могилянська академія”

• Інститут математики НАН України

• Ukrainian Emerging Leaders Program

• University of Utah Health

• Національний фонд досліжень України

• National Erasmus+ Office in Ukraine & HERE team

• БФ “Інтелектуальна перспектива” тощо.

• Передбачає розробку рекомендацій для державних
органів, наукових установ, ЗВО, інших
організацій в Україні та за кордоном, міжнародних
інституцій з метою підтримки української науки



Проєкт
UAScience.Reload

Команда дослідників:

Наталя Гаращенко
PhD у галузі економічних наук, професор, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 
Президент ГО «Клуб Економістів»
Лідія Гладченко
PhD у галузі економічних наук, професор, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 
Провідний експерт ГО «Клуб Економістів»
Надія Коритнікова
PhD з соціологічних наук, доцент, Кафедра методів соціологічних 
досліджень, Соціологічний факультет, ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Анастасія Луценко*
Аспірантка (PhD ABD), доцент в Monarch Business School, Наукова 
координаторка та проєктна менеджерка в КАУ НАНУ, запрошена 
дослідниця у Max Planck Institute for Innovation and Competition
Руслана Москотіна
PhD у галузі соціології, Лабораторія прикладних соціологічних 
досліджень, Факультет соціології, КНУ ім. Т. Шевченка
Олександра Правдива
Магістр з міжнародної економіки, Провідний експерт ГО «Клуб 
Економістів»

* Координаторка та контактна особа



Інформація про 
опитування

• Спрямоване на визначення потреб науковців, які 
зараз перебувають в Україні або виїхали на 
тимчасове перебування в іншу країну

• Проводилося з 1 квітня до 2 травня 2022 року, за цей 
період його пройшли 2173 українських науковців

• Проводилося онлайн з використанням 
платформи LimeSurvey

• Анкета містила 38 питань, що передбачали збір: 
загальної інформації про респондента, інформації 
щодо його особистих потреб, інформації щодо 
потреб, пов’язаних з науковою діяльністю



Портрет українських вчених

® Серед науковців, які заповнили анкету, 32,9% чоловіків та 67,1% жінок

® Найбільш чисельні вікові групи: 31-40 років (29,3%) та 41-50 років (30,5%)

® 30,3% українських вчених не мають дітей, 38,1% респондентів мають одну 
дитину, а 27% респондентів - двох дітей

® 53,9% вчених (серед тих, в кого є діти) мають повнолітніх дітей

® 42,8% опитаних мають родичів, що потребують спеціального догляду 
(наприклад, осіб з інвалідністю, людей літнього віку тощо)

® 83,8% респондентів зазначають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 
порівняно з довоєнним часом



Портрет українських вчених

® 53,7% українських науковців є науково-педагогічними працівниками за 
основним місцем роботи, 32% респондентів - наукові працівники за основним
місцем роботи

® 63,4% респондентів працюють у державних закладах вищої освіти, 22,6% 
опитаних - у науково-дослідницьких інститутах Національної академії наук 
України

® 74,4% вчених не займаються іншими видами діяльності, крім наукової та/або
науково-педагогічної

® 81,1% респондентів продовжують отримувати заробітну плату в установі
(установах), де працюють



Місце перебування науковців

® 47,2% опитаних перебувають в Україні і не змінювали місця проживання через 
війну. 38,1% науковців знаходяться в Україні, але змінили місце проживання
через війну, 14,7% вчених перебувають за кордоном

® Найбільше науковців серед тих, хто перебуває в Україні, у м. Києві (19,9%), 
Черкаській (10,6%), Львівській (9,9%), Харківській (9,7%), Вінницькій (5,7%) 
областях

® 53,7% науковців серед тих, хто перебуває Україні, проживають у населеному 
пункті, що знаходиться в області, де не ведуться бойові дії, 7% вчених - у 
населеному пункті, де ведуться бойові дії

® Найбільше вчених серед тих, хто перебуває за кордоном, у Німеччині (26,8%) та 
Польщі (25,1%)



• Я не почуваю себе в безпеці, що
заважає мені працювати

• Специфіка моєї роботи передбачає 
присутність на робочому місці, а я 
не маю такої змоги 

• Технічні причини: постійні перебої
з Інтернетом і зв’язком, 
відключення світла тощо

• Відсутність інтересу, апатія

Чи є змога займатись науковою діяльністю у тому ж 
обсязі, що і в довоєнний час? (%)

27,1

72,9

Так
Ні

Основні причини неможливості повноцінно
займатись науковою діяльністю:



Участь у грантових чи конкурсних проєктах протягом останніх трьох років (%)

24,9

Не брав(-ла) участі у проєктах 
протягом останніх 3 років

Інші проєкти

Проєкти на замовлення бізнесу

Проєкти, що фінансуються 
урядом України/національними 

фондами

Проєкти, що фінансуються ЄС/ 
міжнародними донорами
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* Сума може перевищувати 100%

28,2

11,4

16,0

59,0

29,1% учасників вказали, що 
проєкт було достроково 
припинено/є проблеми з 
виконанням у зв’язку з 
війною



Потреби українських науковців

Найбільш виражені особисті потреби

§ Фінансова допомога
§ Відновлення/побудова нових соціальних 

контактів
§ Доступ до Інтернету, що працює без перебоїв

Найбільш виражені потреби, 
пов’язані з науковою діяльністю

§Наукові проєкти, якими можна 
було б займатися у найближчій 
перспективі

§Доступ до наукової літератури
§ Комунікації із 

командою/колегами-
дослідниками

§Програми мобільності для 
науковців

§Наукові проєкти, якими можна 
було б займатися просто зараз

§Доступ до інформації та даних



Потреби науковиць

Найбільш виражені особисті потреби

§ Відновлення/побудова нових соціальних 
контактів

§ Фінансова допомога

Найбільш виражені потреби, 
пов’язані з науковою діяльністю

§Наукові проєкти, якими можна 
було б займатися у найближчій 
перспективі

§Доступ до наукової літератури
§Програми мобільності для 

науковців
§ Комунікації із 

командою/колегами-
дослідниками

§Доступ до інформації та даних
§Наукові проєкти, якими можна 

було б займатися просто зараз



Потреби науковиць у сфері STEM

Найбільш виражені особисті потреби

§ Фінансова допомога

§ Відновлення/побудова нових соціальних контактів

Найбільш виражені потреби, пов’язані з 
науковою діяльністю

§ Наукові проєкти, якими можна було б 
займатися у найближчій перспективі

§ Наукові проєкти, якими можна було б 
займатися просто зараз

§ Доступ до обладнання для проведення 
наукових досліджень, лабораторій

§ Комунікації із командою/колегами-
дослідниками

§ Доступ до наукової літератури
§ Програми мобільності для науковців
§ Ліцензійне ПЗ, необхідне для проведення 

наукових досліджень
§ Доступ до інформації та даних



Чи готовий вчений на волонтерських засадах як експерт долучитися до реалізації проєктів, метою яких 
є посилення обороноздатності та/або відбудова України? (%)

74,5

25,5

Так
Ні


