
ОГОЛОШЕННЯ 

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

(далі – Комітет) інформує, що відповідно до Положення про Премію 

Верховної Ради України молодим ученим (далі – Положення), 

затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-

VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим", розпочався етап 

формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України 

молодим ученим (далі – Премія) за 2023 рік. 

Відповідно до пункту 2 Положення Комітет Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій своїм Рішенням від 15.12.2021 (протокол 

№ 90) затвердив Інструкцію з оформлення і подання документів на 

присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку 

їх розгляду (далі – Інструкція). 

Відповідно до Положення та Інструкції Комітет Верховної Ради України 

з питань освіти, науки та інновацій приймає роботи для присудження 

щорічних Премій Верховної Ради України молодим ученим. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Премія присуджується молодим ученим - громадянам України віком (за 

станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу) до 35 років включно, 

якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 

40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук за отримані 

вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або 

прикладних наукових досліджень. 

Зокрема за: 

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові 

наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали 

практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані 

видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і 

гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають 

інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського 

суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному 

прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі; 

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові 

штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх 

удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується 

відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на 

вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується 

актами впровадження), питань національної безпеки і оборони; 
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створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, 

що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або 

перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження 

яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-

економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань 

національної безпеки і оборони; 

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, 

інформаційні технології. 

Присуджується щороку до 50 Премій у розмірі 60 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком 

подання робіт на отримання Премії. 

У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь молоді вчені – 

громадяни України працівники наукових установ, організацій, закладів вищої 

освіти, підприємств України незалежно від форми власності та 

підпорядкування (далі – наукова установа), у яких сформовані та діють у 

відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

наукові підрозділи та вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі – 

Вчена рада), як індивідуально, так і у складі колективу. 

 Висунення та подання робіт на Премію проходять наступні етапи: 

1. Підготовчий етап. 

Оформлення роботи авторами відповідно до вимог Інструкції та 

Положення (http://kno.rada.gov.ua/documents/pr_scient/n_ak/).  

Робота на присудження Премії протягом 6 місяців до її подання до 

Вченої ради має пройти попереднє обговорення науковим колективом 

(зокрема, структурного підрозділу наукової установи) або фаховими 

спільнотами і отримати їх підтримку. 

Науковці, які одноосібно або у складі колективу авторів стали 

лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Національної 

премії України імені Бориса Патона (Державної премії України в галузі науки 

і техніки), можуть подавати свої нові роботи на Премію виключно за наукові 

результати, які не увійшли до подань на зазначені премії. Молоді вчені – 

доктори наук не можуть подавати роботи протягом одного року одночасно на 

отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – 

докторів наук та Премії (одноосібно або у складі колективу співавторів).  

Премія може присуджуватися молодому вченому один раз. 

 2. Висунення роботи на присудження Премії Вченою радою. 

Автори подають роботу на розгляд Вченої ради за місцем роботи. 

У разі, коли до складу авторського колективу, робота якого висувається 

на присудження Премії, входять молоді вчені з різних наукових установ, тоді 

до наукової установи, у якій працює перший вчений із колективу претендентів 

і яка буде здійснювати подання роботи, направляється від інших наукових 
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установ супровідний лист з клопотанням про включення до остаточного 

складу колективу на присудження Премії їх молодого вченого (молодих 

учених) із пакетом документів, зокрема витягом з протоколу засідання Вченої 

ради про включення молодого вченого (молодих учених) у склад авторського 

колективу щодо висунення роботи на Премію. 

Висунення роботи на присудження Премії проводиться Вченою радою 

наукової установи, у якій усі або хоча б перший вчений із колективу 

претендентів працює (за основним місцем роботи або за сумісництвом) і в якій 

була здійснена основна частина дослідження.  

Висунення здійснюється до 1 березня року подання науковою 

установою роботи на конкурс. 

Вчена рада не може протягом одного року: 

- висувати кандидатуру молодого вченого на отримання іменної 

стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та його 

роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на 

присудження Премії; 

- висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України 

для молодих вчених або Національну премію України імені Бориса Патона; 

- висувати кілька робіт за участю одного і того ж молодого вченого на 

Премію. 

Вчена рада несе відповідальність за повноту та відповідність 

оформлення роботи Інструкції та Положенню. 

Робота, яка оформлена, висунена або подана з порушенням вимог 

Інструкції чи Положення, до конкурсу не допускається. Вчена рада, яка 

висувала таку роботу, попереджається про це, а у разі повторного такого 

випадку – Комітетом розглядається питання про обмеження подання на 

Премію від такої Вченої ради строком на 1 рік. 

Водночас наголошуємо, що документи та інформація щодо претендентів 

та їх робіт на флеш носії та у паперовому вигляді мають бути ідентичними. 

Документи та роботи подаються на адресу: директорат науки та інновацій, 

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01601. 

З метою забезпечення цілісності кожного набору документів та робіт їх 

слід складати у пакети для транспортування. 

Для довідок: Олександр Вороненко, тел. 044 287 82 41, е-mail: 

ysk.docs@gmail.com 

Додаткова інформація за телефонами: 0685854008 Ярослав Цицюра, 

завідувач НДЧ. 


