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Джерело фінансування виконання наукових робіт 

Наукові роботи, проєкти яких успішно проходять процес конкурсного відбору, виконуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

МОН повідомляло, що для підтримки кращих робіт у бюджет 2021 планується закласти понад 

100 млн гривень. Для прикладу, у 2020 року МОН профінансувало наукові проєкти молодих 

вчених на суму понад 100 млн грн. Фінансову підтримку загалом отримали 199 робіт: 47 нових 

та 152 перехідних з минулих років. 

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників 

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи 

наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівник проєкту має бути або кандидатом наук 

віком до 35 років, або докторантом (доктором наук) віком до 40 років. Граничний вік 

виконавців – 35 років. 

Для виконання наукової роботи учасники можуть створити дослідницьку групу, до складу якої 

можуть входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші 

дослідники віком до 35 років. 

Обмежень до кількості учасників дослідницької групи не існує, лише вікові обмеження. 

У разі потреби до виконання роботи (розробки) залучається науковий консультант, яким може 

бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проекту.  

У міждисциплінарних наукових проектах з метою якісного забезпечення керівництва 

науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора 

наук віком до 40 років. 

Більш детальна інформація подана тут. 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/pochatok-pyatogo-konkursu-naukovih-robit-molodih-vchenih-zaplanovano-na-15-serpnya-u-poperedni-roki-pidtrimku-otrimali-ponad-300-proyektiv
https://mon.gov.ua/ua/news/nastupnogo-roku-mon-profinansuye-majzhe-200-proyektiv-molodih-vchenih-na-100-mln-grn-za-4-roki-byudzhet-konkursu-zbilshili-v-8-raziv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text


 

Тематичні напрями наукових робіт молодих вчених 

Роботи приймаються за 11 напрямами, які відповідають пріоритетам програми ЄС з 

досліджень та інновацій «Горизонт-2020», перелік яких подано у наказі МОН «Про 

оголошення конкурсного відбору у 2020 році проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених» від 14.08.2020 №1051. 

Термін виконання наукових робіт 

Максимальний строк виконання робіт і розробок до 3 років. 

Початок виконання наукових робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

проєкти яких успішно пройдуть відбірні етапи Конкурсу, розпочинається з 1 січня 2021 року.  

Більш детальна інформація подана тут. 

 

Документи, які треба подати для участі у конкурсі 

Учасники конкурсу повинні подати: 

1. проєкт (опис) наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, 

форма якого подається у додатку 1 Положення про проведення МОН Конкурсу проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених; 

2. інформацію до проєкту (для подальшої публікації), форма оформлення якої подано у 

додатку до наказу МОН «Про оголошення конкурсного відбору у 2020 році проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» 

від 14.08.2020 №1051. 

 

Порядок та термін подачі документів учасників конкурсу для проходження 

першого етапу відбору (стосується виключно молодих вчених, що працюють або навчаються в 

Університеті) 

Для участі у Конкурсі проєкти подаються молодими вченими – керівниками проєктів у 

електронній системі за адресою: https://kis.rit.org.ua/ до 18 вересня 2020 р уключно. Для 

авторизації керівників проєктів у системі після реєстрації на сайті просимо звертатися до 

науково-дослідної частини Університету листом на електронну скриньку 

nauka_lab_ubs@ukr.net.  

 

Критерії відбору проєктів наукових робіт 

Відбір проєктів наукових робіт відбувається за критеріями затвердженими наказом МОН «Про 

оголошення конкурсного відбору у 2020 році проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених» від 14.08.2020 №1051 (див. додаток 

зазначеного наказу). 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo-vidboru-u-2020-roci-proektiv-naukovih-robit-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih

