
Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 

2020 р., затверджена Указом Президента України від 27.09.2013 р. 

№ 532/2013, передбачає «підготовку пропозицій про внесення змін до 

законів щодо зменшення вікових меж молоді з 35 до 28 років»… 

Рада молодих учених (РМУ) при Держінформнауки України вважає 

неприпустимим зниження вікового цензу для наукової молоді. Наслідки такої 

новації докладно викладені у зверненні РМУ до Президента і Прем’єр-

міністра країни. Її практична реалізація негативно вплине на соціальний стан 

і розвиток молоді в цілому та особливо відчутно позначиться на молодих 

учених. Так, середній вік здобуття ступеня кандидата наук – 28 років. У 

багатьох випадках, особливо це стосується природничо-наукових напрямів, 

підготовка кандидатської дисертації потребує значно більше часу, і 

захиститися вдається вже після 30. Застосування нової норми повністю 

виведе з розряду молодих учених докторів наук, докторантів, професорів, 

провідних наукових співробітників, практично повністю виведе доцентів, 

старших наукових співробітників, а представництво кандидатів наук у 

списку молодих учених зменшиться більш ніж на 90 %. Зниження 

граничного віку молодого вченого до 28 років автоматично залишить без 

державної підтримки кваліфікованих спеціалістів і велику частину молодих 

учених ще до здобуття наукового ступеня. 

Обмеження вікового цензу позбавить талановитих дослідників права на 

отримання премій, грантів і стипендій (Президента, Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів). Крім того, призведе до звуження прав молодих учених 

віком 28–35 років на участь у програмах пільгового кредитування на 

придбання чи будівництво житла. 

Що ж до стипендії Верховної Ради України (30 іменних стипендій на 

суму 2 тис. грн щомісяця для талановитих учених – докторів наук віком до 

35 років), то після зниження вікового цензу її нікому буде виплачувати, – у 

28 років стати доктором наук майже нереально. 

Чи багато вдасться заощадити бюджетних грошей на підтримці 

талановитих молодих учених після запровадження вікового цензу? Молоді 

економісти підрахували – 720 тис. грн. Для бюджету і ВВП це мізерна 

економія, тим часом втрата стимулу для наукової молоді непорівнянна з 

названою сумою. На думку представників РМУ, стипендії Президента і 

Кабміну «втратять властивість інструменту заохочення саме наукових 

співробітників, оскільки будуть орієнтовані на більш юну аудиторію, серед 

якої, можливо, не всі залишаться в науці. Отже, ті 8,4 млн грн, які 

виділяються щорічно, а з урахуванням виплат стипендіатам минулого року 

(стипендія призначається на два роки) сума становитиме 16,8 млн грн, будуть 



піддані ризику неефективного використання». 

«Намічений у Стратегії тренд стосовно зниження вікового цензу до 

28 років молодої людини загалом і молодого вченого зокрема може 

призвести до того, що Україна, яка задекларувала наміри інтегруватися у 

європейську спільноту, опиниться в числі країн з несприятливим правовим 

режимом для розвитку наукової молоді. Як наслідок – такі зміни завдадуть 

непоправної шкоди іміджу України у світі. 

В умовах, коли молодь не відчуває соціальної перспективи та 

можливості творчої реалізації у своїй державі, такі нововведення 

сприятимуть виїзду її за кордон у пошуках кращої долі для себе та своєї 

сім’ї», – із листа голови парламентського Комітету з питань науки та освіти 
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Дзеркало тижня. Україна (http://gazeta.dt.ua/science/vtrata-mizkiv-rada-
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