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«На весь термін реалізації РП «Горизонт 2020» запланований бюджет напряму «Здоров’я , демо-
графічні зміни та добробут» становить 7,257 млрд. євро».  

РАМКОВА ПРОГРАМА З ДОСЛІДЖЕНЬ І   

ІННОВАЦІЙ ЄС «ГОРИЗОНТ 2020» 
Нова програма з наукових дослі-

джень та інновацій «Горизонт 2020» 
об'єднує Рамкову програму з науково-
технологічного розвитку ЄС, Рамкову 
програму розвитку конкурентоспро-
можності та інновацій і Європейський 
інститут інновацій та технологій. 

Бюджет програми «Горизонт 200» 
становить близько 80 млрд. Євро. 

Програма зосереджує фінансуван-
ня на трьох різних, взаємодоповнюю-
чих пріоритетах ЄС та програмі Marie 
Curie Actions. Ці пріоритети відповіда-
ють пріоритетам, визначеним в про-
грамі «Європа 2020»: Передова наука 

(Excellent Science), Індустріальне лідер-
ство (Industrial Leadership), Соціальні 
виклики (Societal Challenges). 

Бюджет останнього пріоритету 
становить 31,7 млрд.євро.  На весь тер-
мін реалізації РП запланований бю-
джет напряму «Здоров’я , демографіч-
ні зміни та добробут» становить 7,257 
млрд. євро. Протягом перших двох 
років реалізації РП (2014-2015 рр.), ЄС 
інвестувало в дослідження за даним 
напрямом близько 1,2 млрд. євро. на 
2016-2017 рр. бюджет склав  685 млн. 
євро. 
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Компоненти рамкової програми Горизонт 

Передова наукаПередова наука  (Pillar I: (Pillar I: 

Excellent Science)Excellent Science) 
Індустріальне лідерствоІндустріальне лідерство  

(Pillar II: Industrial Leader-(Pillar II: Industrial Leader-

ship)ship) 

Відповідь на соціальні Відповідь на соціальні   

викликивиклики  (Pillar III: Societal (Pillar III: Societal 

Challenges)Challenges) 

European Research 

Council  - http://

erc.europa.eu; 
Future and Emerging 

Technologies 

Marie Curie Actions - 

http://ec.europa.eu/

research/

mariecurieactions/
index_en.htm 

Research Infrastruc-

tures - http://

ec.europa.eu/

research/
infrastructures/

index_en.cfm 

Лідерство в індустріаль-

них технологіях з підт-

римкою (Leadership in en-
abling and industrial tech-

nologies): http://

ec.europa.eu/research/

industrial_technologies/

index_en.cfm 

Нанотехнології 
(Nanotechnologies, ad-

vanced materials, biotech-

nology, and advanced man-

ufacturing and processing) 

Новітні матеріали 
(Advanced materials) 

Біотехнології 

(Biotechnology) 

Інноваційні та конкуре-

нтні виробничі техноло-

гії  
Космічна галузь (Access 

to risk finance) 

Здоров’я, демографічні 

зміни та добробут http://

ec.europa.eu/research/
health/index_en.html 

Безпечна, чиста та ефек-

тивна енергетика http://

ec.europa.eu/research/

energy/index_en.cfm 

Розумний. зелений та ін-
тегрований транспорт 

http://ec.europa.eu/

research/transport/

index_en.htm 

Навколишнє середовище, 
клімат, ефективність ре-

сурсів та сировини 

http://ec.europa.eu/

research/environment/

index_en.cfm 

та інш. 
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Напрям «Здоров’я, демографічні зміни та добробут» є однією складо-

вою з компоненту Societal Challenges. У рамках напряму «Здоров’я, демо-

графічні зміни та добробут» умовно можна виділити три основні блоки 

проектів: 

 

Проекти, орієнтовані на вирішення загальномедичних завдань, 

 Проекти, орієнтовані на розробку нових діагностичних і терапевтичних підходів і нових технологій, 

Проекти, орієнтовані на персоналізовану медицину. 
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«ЗДОРОВ’Я , ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ТА ДОБРОБУТ» 

Третій пріоритет - «Соціальні виклики» - націлений на вирішення основних соціальних проблем. Програ-

ма об'єднує ресурси і знання в різних наукових областях. 

Основна мета цього напряму - провести системні зміни в охороні здоров'я шля-

хом впровадження персоналізованої медицини. Основною ідеєю напряму є розробка 

медичних моделей, використовуючи характеристики фенотипів і генотипів пацієн-

тів (молекулярне профілювання, медичну візуалізацію, дані про спосіб життя) для-

розробки певних терапевтичних стратегій для певного пацієнта в певний часовий 

проміжок, а також виявлення схильності до захворювань для їх своєчасного попере-

дження. 

Програма буде реалізувати кілька пріоритетних напрямків наукових досліджень: персоналізована ме-

дицина, рідкісні захворювання, людський біологічний моніторинг, психічне здоров'я, порівняльне дослі-

дження ефективності, передові технології, робототехніка, розширення прав і можливостей пацієнтів, ак-

тивне і здорове старіння, безпека даних, big data, валоризація, протимікробний опір, інфекційні захворю-

вання, у тому числі вакцини, здоров'я матері і дитини. 

 

 

 
Відмінною особливістю наукових досліджень в Рамковій програмі «Горизонт 2020» є акцент на персо-

налізовану медицину (Personalised Medicine). Персоналізована медицина - медична модель, яка викорис-

товує фізичні характеристики індивіда (фенотип) і генотип (включаючи, молекулярне профілювання, 

медичну візуалізацію, дані про спосіб життя) для вибору правильної терапевтичної стратегії для конкрет-

ної людини в даний конкретний момент часу та/або оцінку схильності людини до конкретних захворю-

вань та/або забезпечення своєчасної і цілеспрямовану профілактики. 

 

Актуальні напрями досліджень: 

• Розвиток умов для реалізації персоналізованої медици-

ни (поліпшення розуміння патогенезу захворювань, ген-

дерні особливості захворювань, особливо захворювань 

при коморбідності, пошук нових біомаркерів і мішеней 

при неінфекційних захворюваннях, включаючи, аутоі-

мунні, нейродегенеративні та психічні розлади. 

• Фокус на найбільш значущі аспекти захворювань, спи-

раючись на нові можливості діагностики і лікування, а 

також активне застосування ІКТ (особливо в тих облас-

тях медицини, де є прогрес у розумінні хвороби - онко-

логічні, кардіологічні та ін.). 

Персоналізована медицина 
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Основні напрями досліджень: 

• Розробка персоналізованих профілактичних і терапевтичних підходів 
при НІЗ (зокрема, втручання в спосіб життя з метою корекції факторів 
ризику і ризикованої поведінки (ожиріння, куріння, вживання алкоголю, 
харчові звички)). 

• Коморбідність як ключовий фактор неінфекційних захворювань. 

• Стабільно високий рівень неінфекційних захворювань (розробка підхо-
дів до визначення стійкості до НІЗ серед осіб з високим ризиком конкрет-
них НІЗ та/або супутніх захворювань для оцінки індивідуальних унікаль-
них профілів, заснованих на multi-omics дослідженнях і медичних даних 
для розробки профілактики НІЗ). 

 

 

Основні напрями досліджень: 

• Зміцнення і підтримка здоров'я; 

 управління вік-асоційованими захворюваннями і профілактика віко-
вих станів 

 старіння і вік-асоційовані хронічні захворювання (коморбідність, ког-
нітивні порушення, дегенеративні захворювання) 

 інформованість про фактори ризику в літньому віці 

 активне залучення/навчання пацієнта в профілактичний і лікуваль-
ний процес 

• Ефективний і стабільний/стійкий догляд за літньою людиною;  

«Наукові дослідження повинні бути націлені на довголіття, на продовження активного і здорового 
способу життя та розробку нових, безпечних та ефективних методів терапії».  

• Широке впровадження і розвиток ринку персона-

лізованої медицини 

Основні напрями досліджень: 

• Виявлення нових молекулярних механізмів рідкіс-
них захворювань на відповідних моделях з метою 
таргетного впливу на біомішені і профілактики па-
тології. 

• Розробка нових лікарських препаратів, а також 
високо технологічних методів лікування; отримання 
доказів ефективності нових методів лікування 
(розробка протоколу/схеми лікування і їх апробація 
на доклінічному та клінічному рівнях). 

Бази даних пацієнтів з рідкісними захворювання-
ми; визначення кінцевих точок при клінічних ви-
пробуваннях і їх додаток для тих рідкісних захворю-
вань, для яких вони ще не розроблені. 

Основні напрями досліджень: 

• Розробка вакцин проти інфекційних захворювань, 

включаючи інфекцій, схильних до розвитку ан-

тимікробної резистентності (наприклад, S. Aureus). 

• Розробка нових діагностичних тест систем для 

діагностики/диференціальної діагностики інфек-

ційних/вірусних захворювань і вибору антибак-

теріальних/противірусних препаратів і імуномоду-

ляторів. 

• Стимулювання інноваційної діяльності в області 

вакцинопрофілактики (наприклад, поліпшення 

якості вакцин в процесі розробки і їх стандартиза-

ції). 

 

 

Рідкісні хвороби 

Інфекційні захворювання 

Неінфекційні захворювання 

Активне і здорове довголіття  



 розробка функціональних систем догля-

ду для пацієнтів старших вікових груп 

 забезпечення доступу до послуг охорони 

здоров'я для всіх громадян, у тому числі 

можливості телемедицини для подолан-

ня бар'єрів, пов'язаних з віком (фізична 

мобільність, стан органу зору, слуху, ро-

зумових здібностей), а також географіч-

них бар'єрів (у тому числі, недостатня 

кількість медичних працівників) 

 

 

Основні напрями досліджень: 

• Розробка ресурсів для вже існуючих і майбутніх 

Big Data для їх подання в узгодженому/

стандартизованому вигляді, а також для їх взаємодії 

з різними дисциплінами. 

 • Аналіз патофізіологічних особливостей окремих 

захворювань, у тому числі супутніх захворювань і 

траєкторії розвитку хвороби як крок для впрова-

дження Big Data в охорону здоров'я (рак, діабет і ін. 

неінфекційні захворювання, а також аутоімунні і 

рідкісні хвороби). 

• Розвиток медичної інформатики (розробка іннова-

ційних інструментів і систем для перетворення Big 

Data в цілісну значиму інформацію в умовах медич-

них установ). 

 

 

Мається на увазі активне використання в охороні 

здоров'я інформаційно-комп'ютерних технологій 

для відстеження внутрішніх і зовнішніх факторів, 

що впливають на здоров'я населення і систему охо-

рони здоров'я в цілому. 

 

Основні напрями досліджень: 

• Розробка eHealth та mHealth рішень/сервісів, як з 

метою поліпшення безпеки даних і безперервності 

надання медичної допомоги/послуг (наприклад, 

літнім хворим з декількома супутніми захворюван-

нями), так і для персоналізованої медицини. 

• Розробка інструментів для управління інформаці-

єю (конфіденційність, безпека, обмін даними). 

5 

Big Data eHealth, mHealth, ICT 

 
 

Науково-дослідні та інноваційні проекти 
(Research and innovation Actions) 

 

Даний тип проектів складається переважно із 
заходів, спрямованих на отримання нового знання 
та/або дослідження застосовності нової або поліп-
шеної технології, продукту, процесу, послуги або 
рішення. З цією метою вони можуть включати в се-
бе фундаментальні та прикладні дослідження, роз-
виток і інтеграцію технологій, тестування та затвер-
дження на невеликому прототипі в лабораторії або 
в модельованих умовах. 

Тривалість: в середньому 3-5 років. 
 

Інноваційні проекти (innovation Actions) 
 

Даний тип проектів складається переважно із 
заходів, безпосередньо спрямованих на створення 
схем, планування  або проектування нового, зміне-
ного  або  поліпшеного  продукту,  процесу чи пос-
луги. З цією метою вони можуть включати в себе 
створення прототипу або демонстраційного зразка,  

 
 

випробування, пілотне впровадження, масштабну 
валідацію продукту і випуск для комерційних ці-
лей. Проекти можуть включати обмежену діяль-
ність з досліджень і розробок. 

Тривалість: в середньому 2-3 роки. 
 

«ОСНОВНІ ТИПИ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020»» 



Проекти з координації та підтримки 

(coordination and support Actions) 
 

Даний тип проектів складається переважно з су-

путніх заходів, таких як стандартизація, поширення 

результатів, підвищення рівня обізнаності та кому-

нікацій, мережева взаємодія, послуги з координації 

та підтримки, діалог з питань розробки інструмен-

тів реалізації політики, навчання і аналіз, включаю-

чи аналіз проектних рішень по новим інфраструк-

турам, а також додаткові заходи зі стратегічного 

планування, створення співтовариств і координації 

програм в різних країнах. 

Тривалість: 1-2 роки. 
 

Інструмент для підтримки малих і середніх 

підприємств (sME instrument) 
 

Інструмент для підтримки малих і середніх підп-

риємств спрямований на всі типи інноваційних ма-

лих та середніх підприємств, які демонструють пра-

гнення до розвитку, зростання і виходу на міжнаро-

дний рівень. В рамках таких проектів надається пое-

тапне фінансування повного інноваційного циклу, 

а також додаткові послуги з навчання та супроводу. 

Тривалість: фаза 1: 6 місяців; фаза 2: 1-2 роки. 
 
 
 
 
 

Співфінансування ERA-nEt (ERA-nEt cofund) 
 

Співфінансування ERA-NET в рамках програми 

«Горизонт 2020» розроблено для підтримки парт-

нерств державних організацій, включаючи спільні 

програмні ініціативи між країнами-членами ЄС, і 

спрямоване на сприяння підготовці таких програм, 

організацію мережевих структур, розробку, впрова-

дження та координацію діяльності. Додаткове фі-

нансування з боку ЄС може бути залучено для про-

ведення міжнародних конкурсів. Ініціатива заснова-

на на об'єднанні раніше існуючої програми ERA-

NET та ERA-NET Plus і реалізується за допомогою 

«заходів зі співфінансування програм». Її застосу-

вання можливе для програмної співпраці на будь-

якому етапі науково-дослідного та інноваційного 

циклу. 

Основна та обов'язкова складова програми ERA-

NET - проведення спільного конкурсу, в рамках яко-

го здійснюється співфінансування усіма організаці-

ями міжнародних дослідницьких та інноваційних 

проектів. Сформовані консорціуми можуть реалізо-

вувати також інші заходи, включаючи спільні кон-

курси без додаткового фінансування з боку ЄС. 

Організації, що фінансують наукові дослідження 

та інновації, з будь-якої країни можуть стати учас-

никами консорціумів в рамках програми співфінан-

сування ERA-NET. 

Наші контакти: 

Керівник НКП: Погорєлов Максим Володимирович 

Тел. + 38 0542 687869, Факс +38 0542 334049 

E-mail: h2020@sumdu.edu.ua 

Site: http://horizon2020.sumdu.edu.ua  
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