
 

 

 

 

1 

 РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

      

 

НАЦІОНАЛЬНА   АКАДЕМІЯ   НАУК   УКРАЇНИ  

 

Р А Д А   М О Л О Д И Х    В Ч Е Н И Х 

тел. 044-526-01-58                e-mail: alexvolk@ukr.net 

 

18.01.2021 р.    № 01/1 

 

 Міністрові освіти і науки України 

С. М. Шкарлету 

  

Копії: 

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та 

інновацій 

С. В. Бабаку 

 

Президентові Національної  

академії наук України 

А. Г. Загородньому 

 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 

Рада молодих вчених Національної академії наук України звертається до Вас 

щодо необхідності приведення у відповідність до законодавства низки 

підзаконних нормативних актів з питань підтримки державними відзнаками 

молодих вчених. 

Згідно із Законом України від 3 вересня 2020 р. № 870–IX «Про внесення змін 

до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення 

деяких положень» внесено зміни до визначення «молодого вченого» в частині 

його граничного віку. Відповідно до нової редакції пункту 11 статті 1 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» «молодий вчений - вчений 

віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого 
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(магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має 

науковий ступінь доктора наук». Ці зміни введені в дію з 1 січня 2021 р.  

Враховуючи зазначене, потребують внесення змін: 

- абзац шостий пункту 5 Положення про премію Президента України для 

молодих вчених, затвердженого Указом Президента України від 12.06.2000 

№ 779/2000;  

- пункти 4, 9 Положення про стипендії Президента України для молодих 

вчених, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 

№ 582; 

- пункти 4, 9 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.08.1994 № 560. 

На сьогодні Комітетом з Державних премій в галузі науки і техніки вже 

оголошено конкурс на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 

2021 році. Так само до 25 квітня 2021 р. мають бути проведені чергові конкурси 

на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених. Невнесення змін 

у згадані положення стає на заваді певній частині молодих вчених брати участь в 

конкурсах на здобуття зазначених державних відзнак. 

У зв’язку із викладеним просимо невідкладно ініціювати внесення змін у 

відповідні вище згадані нормативні акти. 

Принагідно варто зазначити, що внесення змін до відповідних нормативних 

актів могло би слугувати підставою для їх загального оновлення, зокрема, 

перегляду в бік збільшення розмірів відповідних премій та стипендій. Як 

видається, це є особливо актуальним для Премії Президента України для молодих 

вчених, розмір якої востаннє переглядався ще в 2016 році і наразі дуже суттєво 

поступається розмірові Премії Верховної Ради України молодим вченим, хоча до 

цього саме президентські форми підтримки молодих вчених традиційно були 

найбільшими.  

Схвалено на засіданні Ради 15 січня 2021 року (Протокол № 1/2021). 

З повагою        

Голова Ради         О. Є. Волков 


