
 
ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  195 
м.Київ                                                                                            «25» 03 2019 р. 

Про підсумки виконання проектів  

науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 

та організацію чергового конкурсу проектів  

науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 

 

 

Згідно з постановами Президії НАН України від 14.06.2017 № 178 та від 

14.02.2018 № 59 з 1 липня 2017 р. виконувались проекти науково-дослідних 

робіт (далі – НДР або проекти НДР) молодих учених НАН України. Термін їх 

реалізації становив 1,5 роки. 

Відповідно до п. 2 розпорядження Президії НАН України від 08.10.2018 

№565 відділення НАН України розглянули результати виконання НДР молодих 

учених НАН України та подали до Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України (далі – Комісія) інформацію про результати виконання 

відповідних проектів НДР. Узагальнені матеріали свідчать про таке. Результати 

досліджень було використано при: написанні 15 монографій, з яких 10 вже 

побачили світ і 5 здано до друку, та близько 400 наукових публікацій, з яких 

315 видано і близько 100 здано до друку, для участі у понад 300 наукових 

конференціях, симпозіумах, з’їздах, школах тощо. 

Беручи до уваги схвальну оцінку з боку відділень НАН України існуючої 

форми підтримки кращих НДР молодих учених НАН України та враховуючи 

надзвичайну актуальність для НАН України залучення та закріплення наукової 

молоді, а також з метою організації та проведення чергового конкурсу проектів 

НДР молодих учених НАН України на 2019-2020 рр.: 

1. Схвалити підсумки виконання проектів НДР молодими вченими НАН 

України та підтримати рекомендації відділень НАН України щодо проведення 

чергового конкурсу проектів НДР молодих вчених НАН України. 

2. Комісії із залученням відділень НАН України та Науково-

організаційного відділу Президії НАН України починаючи з 1 квітня 2019 р. 

провести черговий конкурс проектів НДР молодих учених НАН України. 

3. Встановити такі максимальні розміри фінансування проектів НДР для 

молодих учених НАН України: 

 



Автори/керівники 
на друге півріччя 2019 року, 

тис.грн. 

на 2020 рік, 

тис.грн. 

індивідуальних проектів НДР   

доктори наук 37 74 

кандидати наук 24 48 

інші категорії молодих учених 16 32 

колективних проектів НДР   

доктори наук 67 134 

кандидати наук 50 100 

інші категорії молодих учених 30 60 

 

Фінансування проектів НДР – переможців конкурсу здійснювати за 

рахунок коштів, передбачених постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 №341 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування 

НАН України на 2019 р.». 

4. Затвердити:  

– умови проведення конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України 

у 2019 р та вимоги щодо оформлення запитів (додаються);  

– розподіл кількості проектів НДР молодих учених НАН України для 

фінансування у 2019-2020 рр. (додається). 

5. Науковим установам до 26 квітня 2019 р. подати до Комісії (01601, 

вул. Володимирська, 54, кім.421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) 

запити (2 прим.), оформлені згідно з Порядком формування тематики та 

контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук 

України, затвердженим постановою Президії НАН України від 19.12.2018 

№ 339.  

6. Комісії організувати своєчасне розміщення оголошення про конкурс на 

веб-сайті НАН України, прийняття запитів, їх перевірку на відповідність 

вимогам оформлення, систематизування та передачу відділенням НАН України 

для проведення експертизи відповідно до тематики. 

7. Відділенням НАН України згідно з пп. 9-12 Положення про проведення 

конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України, їх виконання та цільове 

фінансове забезпечення, затвердженого розпорядженням Президії 

НАН України від 22.02.2013 № 119 (із змінами), створити конкурсні комісії та 

провести експертну оцінку і відбір кращих проектів НДР молодих учених НАН 

України, та до 31 травня 2019 р. подати до Комісії: 



– рішення відділення НАН України щодо представлення кращих проектів 

НДР, визначених з урахуванням виділеної квоти; 

– перелік кращих проектів НДР із зазначенням по кожному проекту його 

керівника (автора) та обсягу фінансування; 

– експертні анкети по всіх проектах НДР, що розглядалися (форма 

додається). 

8. Комісії до 28 червня 2019 р. підготувати проект рішення Президії 

НАН України про затвердження переможців конкурсу проектів НДР молодих 

учених НАН України на 2019-2020 рр. 

9. Визнати таким, що втратив чинність, п.4 постанови Президії НАН 

України від 11.04.2007 №101. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію 

по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний відділ 

Президії НАН України. 

 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                         А.Г.Загородній 

   

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                          В.Л.Богданов                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дуброва  239-64-51 
 


